လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထုတ်လုပ်ရ ားလုပ်ငန်ား
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

အချင်ား

၁

ဦးမးအ ောင်အ ော

၉/ပမန(နင်)၂၅၂၉၇၈

ဦးအ

၂

အ ေါ်ယွန်းယမ

၉/ဇဗသ(နင်)၀၀၂၄၆၀

ဦးမးအ

၃

အ ေါ်ပန်း အ ွှေဇင်

၉/ဇဗသ(နင်)၀၀၂၄၄၇

ဦးတင်ဝင်း

၄

အ ေါ်ဉမမောမး

၉/တ

၅

အ ေါ် ျို ျိုမမင်

၆

အ ေါ်ဖ ျိုးသ

၇

အ ေါ်မမမမစး

၈

အ ေါ်အဟမောမပည်စဝင်း

၅/မ န(နင်)၂၄၆၁၁၄

ဦးဉောဏ်တင်

B.E(EC)

၉

ဦးစးသီဟ

၉/ပဘန(နင်)၂၁၅၂၉၅

ဦးအမောင်း ီ

B.E(EP)

၁၀

အ ေါ် င်ဖ ျိုးအဝ

၅/စ

ဦးအပေါ

B.E(EP)

၁၁

အ ေါ်အမမမတ်နးထွန်း

၉/မဟမ(နင်)၀၅၃၂၄၆

၁၂

အ ေါ်အမသူသူအ

၁၄/ပသန(နင်)၂၂၃၈၇၃ ဦးလှဝင်း

၁၃

အ ေါ်

၁၄

အ ေါ် ယ် ီဦး

၅/စ

၁၅

အ ေါ်အ းမမဝင်း

၁၀/မလမ(နင်)၂၄၄၀၄၈ ဦးအ ောင်တင်နင်

၁၆

အ ေါ်ဆန်းရှိုင်းနှင်း

၉/မသန(နင်)၁၅၇၄၇၉

၁၇

အ ေါ်စစ

၁၈

သ

်စ

ော်ဝင်း

ပညာအ ည်

ော်အ ောင်

၈/နမန(နင်)၁၈၀၄၈၀

ဦး င်အမောင်အငွ

၈/မ

ဦးသန်းဟန်

န(နင်)၂၁၇၆၉၆

်ထေား ၁၀/သ

န(နင်)၂၄၅၃၈၇

B.Tech(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

ည်

်စ

ဦးထွန်းထွန်း

(နင်)၁၆၇၇၇၁ ဦးအ းမင်း
န(နင်)၂၃၃၉၀၈

A.G.T.I(EC)
A.G.T.I(EC)

န(နင်)၁၇၂၈၂၇ ဦးမမင်အ ောင်

၉/တတဉ(နင်)၁၁၈၄၀၃ ဦးအ ောင်က

ော်

B.E(EC)

ဦးသနင်စး

B.E(EC)

B.E(EP)
B.Tech(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)

ဦးလှအငွ

B.E(EP)

၉/ပမန(နင်)၂၃၃၈၉၂

ဦးအသောင်းအ း

B.E(EP)

ဦးလွမ်းအဝ

၉/ပမန(နင်)၂၈၆၉၁၃

ဦးသ

်အဝ

A.G.T.I(EC)

၁၉

ဦးအ ောင်ဖ ျိုး

၈/ မန(နင်)၂၃၄၈၆၈

ဦအ ောင်မး

A.G.T.I(EP)

၂၀

ဦးမင်းဟန်း န်

၁၂/မဘန(နင်)၁၄၇၁၆၈ ဦးထန်လင်းအ း

၂၁

အ ေါ်အ းစမမတ်

၅/ ဉတ(နင်)၀၈၂၈၉၅

ဦးဝင်းမမင်

A.G.T.I(EC)
B.E(EC)

မှတ်ချက်
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စဉ်

အမည်

အဘအမည်

၂၂

ဦး ဲလင်းအ ောင်

၉/လဝန(နင်)၂၄၅၄၆၁

၂၃

ဦးအ

၉/တသန(နင်)၁၉၇၄၅၈ ဦးငယ်တော

၂၄

အ ေါ် င်ယမသမ်

၂၅

အ ေါ်ဝင်ဝေါ င်

၂၆

ဦးအနမ ျိုးအဆး

၂၇

ဦးစည်သူလင်း

၂၈

အ ေါ်ဝင်းဝင်းသန်း

၂၉

အ ေါ်သနတာစး

၃၀

အ ေါ်ဝင်းမောလော

၃၁

ဦးအ

၃၂

ကတ်အမှတ်

ော်စွော

၈/မ

ဦး ဲမမင်ထွန်း

၉/မထလ(နင်)၂၈၇၅၆၇ ဦးစးဝင်း
၉/လဝန(နင်)၂၄၉၅၄၂

ဦးစးလွင်

၉/ဇယသ(နင်)၀၀၈၉၄၁ ဦးက
၈/မမန(နင်)၂၀၄၂၉၉
၉/

ော်မးအ ောင်

န(နင်)၂၄၇၇၃၂

ဦးသန်းလွင်

ီးမမင်

ဦးမပည်

ဆန(နင်)၁၇၂၂၄၈ ဦးမမင်အဝ

၁၂/

(နင်)၀၉၉၈၁၆ ဦးက

ည်ဝင်း

ပညာအ ည်
အချင်ား

မှတ်ချက်

B.E(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EC)
B.E(EC)
B.E(EP)
B.E(EP)

၉/ငဇန(နင်)၁၀၃၄၃၉

ဦးအသောင်းမမင်

B.E(EC)

အ ေါ်မူယောမမင်

၇/ မန(နင်)၁၃၆၆၃၆

ဦးအ

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

၃၃

အ ေါ်အသွးအသွးဇွန်အ ောင်

၇/ မန(နင်)၁၄၆၆၅၀

ဦးအ ောင်သန်း

A.G.T.I(EC)

ဝန်ထမ်း

၃၄

အ ေါ်နွယ်နင်ဝင်း

၇/တငန(နင်)၁၆၀၁၃၂

ဦးတးနင်

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၃၅

အ ေါ် အ ွှေဇင်

၇/ တ (နင်)၁၅၇၈၆၀

ဦးစးနင်လှ

B.E(EC)

၃၆

အ ေါ်ဖငမ်းဖငမ်းသူ

၇/ပတတ(နင်)၁၃၅၃၀၁ ဦး င်ထွန်း

B.E(EC)

၃၇

အ ေါ်နွယ်နွယ်လွင်

၇/ တ (နင်)၁၅၉၀၉၇

ဦးသန်းလွင်

B.E(EC)

၃၈

အ ေါ်ယစနဒာ

၇/ တ (နင်)၁၃၇၉၀၆

ဦးညျိုအမောင်

B.E(EC)

၃၉

အ ေါ်အ းအ း စ်

၉/မ

ဦးမ ျိုးအ ောင်

B.E(EC)

၄၀

ဦးစင်းစည်သူဖ ျိုး

၉/ပဘန(နင်)၁၅၇၇၄၃

ဦးအ

၄၁

ဦးထူးအ ောင်

၉/ပမန(နင်)၂၅၉၈၆၀

ဦးအ းအမောင်

B.E(EP)

၄၂

အ ေါ်နနဒာအ ောင်

၅/ ဘန(နင်)၂၃၄၁၅၈

ဦး င်အမောင်အ ွှေ

A.G.T.I(EC)

၄၃

အ ေါ်သီ အ ွှေစင်

၅/ ဘန(နင်)၂၃၇၆၀၂

ဦးအ းဝင်း

A.G.T.I(EC)

၄၄

အ ေါ်စမ်သဉ္ဇောမး

၄၅

ဦးမမတ်အ

ော်

၅/

န(နင်)၁၂၉၀၉၆

ော်မမင်

ော်လွင်

လထ(နင်)၂၄၉၉၅၀ ဦးအမောင်အမောင်

၅/စ

န(နင်)၂၅၁၂၅၅

ဦးသန်းဝင်း

A.G.T.I(EP), B.Sc(Maths;)

B.E(EP)
B.E(EP)
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အဘအမည်

ပညာအ ည်

စဉ်

အမည်

၄၆

အ ေါ် င်ဇောမမင်

၅/စ

န(နင်)၂၅၁၂၈၈

ဦးသန်းဝင်း

B.Tech(EP)

၄၇

အ ေါ်အမသ

၅/စ

န(နင်)၂၅၉၁၉၆

ဦးဝင်းလှိုင်

B.E(EC)

၄၈

ဦးသ

၉/မဟမ(နင်)၀၄၀၄၅၅

ဦးဝင်းအဇော်

B.E(EP)

၄၉

အ ေါ် င်ဖငမ်းသန်ဇင်

၅/မ န(နင်)၂၂၈၁၂၆

ဦးအဇော်မမင်

B.E(EP)

၅၀

အ ေါ်သဉ္ဇောလမပည်ဝန်း

၉/တတဉ(နင်)၁၁၇၂၁၆ ဦးထွန်းမမင်

B.E(EC)

၅၁

အ ေါ်ဇင်မောနွယ်

၅/ ဉတ(နင်)၀၈၃၃၅၂

B.E(EP)

၅၂

ဦးအ

၅၃

ဦးလင်း န်ဗလ်ဗလ်ထွန်း

၉/ငဇန(နင်)၀၉၁၉၈၇

ဦးမမင်သန်းထွန်း

B.E(EP)

၅၄

အ ေါ်ထ

၅/ဝလန(နင်)၁၅၂၇၂၆

ဦးစန်ဝင်း

B.E(EC)

၅၅

အ ေါ် င်ဇောနည်အ ောင်

၅/ တန(နင်)၁၇၈၂၇၄

ဦးသန်းက

ွယ်

B.E(EC)

၅၆

အ ေါ်အ းအ း င်

၁/

မန(နင်)၀၄၉၂၈၆

ဦးဆန်းအမောင်

B.E(EC)

၅၇

အ ေါ်ဖ ျိုးသူဇောအ ောင်

၈/မလန(နင်)၀၈၅၂၉၁

ဦးတင်အ ောင်

B.E(EP)

၅၈

အ ေါ်နှင်းလဲလဲအ

၈/မဘန(နင်)၁၁၇၇၆၂

ဦးအ

B.E(EP)

၅၉

ဦးဖငမ်း မ်းအမောင်

၁၄/ဝ မ(နင်)၂၆၈၆၃၅

ဦးအမောင်က

၆၀

အ ေါ်ဖငမ်ဖငမ်အ

၈/မဘန(နင်)၁၂၈၆၅၉

ဦးအ

၆၁

အ ေါ် င် န်း ယ်

၆/ထဝန(နင်)၁၃၈၁၁၇

ဦးသန်းထွန်း

၆၂

အ ေါ်အ း မ်းမး

၆၃

အ ေါ်အ းမမ ှန်

၈/ မန(နင်)၁၉၇၂၉၆

ဦး

၆၄

ဦးဖငမ်း မ်းအဝ

၉/ပ

ဦးတင်အဝ

၆၅

ဦးပင်ဖငမ်းဦး

၉/တ

၆၆

ဦးမ ျိုးသ

၉/ပသ

၆၇

ဦးအ ောင်ဘန်းထ

် ၁၂/ဉ

၆၈

အ ေါ်ယဉ်ယဉ်အ း

၉/

၆၉

အ ေါ်နှင်းယယအဝ

၉/မဟမ(နင်)၀၃၇၈၄၂

ကတ်အမှတ်

် င်

်အနာင်ဦး

ော်မ ျိုးအ ောင် ၅/

်မမ

်အဝ

ော်

ော်

်ထွန်း

၅/

ဦး င်အမောင်မမင်

ဘလ(နင်)၁၉၆၀၉၀ ဦးထန်လင်း

ဘလ(နင်)၁၈၈၄၃၅ ဦးအ

(နင်)၀၁၂၄၅၁

ော်အဇယ
ီး

ော်အဇယ

အချင်ား

B.E(EP)

A.G.T.I(EC)
B.E(EP)
B.E(EP)

ော်ဝင်းအ ောင်

B.E(EC)

ှန်

B.E(EP)
B.E(EC)

န(နင်)၁၅၆၅၀၁ ဦး င်အမောင်လွင်

B.E(EC)

(နင်)၁၄၂၈၆၆ ဦးဆန်းထွန်းဝင်း

B.E(EP)

တ(နင်)၁၉၂၉၇၁ ဦးအမောင်အမောင်အ း

B.E(EP)

ပတ(နင်)၂၄၄၇၇၅ ဦးအသောင်း
ဦးနင်ဝင်းအ ောင်

မှတ်ချက်

B.Tech(EP)
B.E(EP)
E:\Facebook News\2021\e-Government\SAE (Civil, EP, Mech;) 87 (epge)

4
နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အဘအမည်

ပညာအ ည်

စဉ်

အမည်

၇၀

အ ေါ်မူအ ွှေ မ်စည်

၁၃/ပလန(နင်)၁၁၁၁၂၀ ဦး ွန်လှအ

A.G.T.I(EC)

၇၁

အ ေါ် င်သီတောမး

၅/ဝလန(နင်)၁၉၆၁၁၁

ဦးအ

A.G.T.I(EC)

၇၂

အ ေါ်သ

်င ူး

၉/ညဉန(နင်)၁၉၄၃၄၂

ဦးတင်နင်

၇၃

ဦးဖ ျိုးစည်သူ

၈/ဂဂန(နင်)၁၀၂၂၉၀

ဦးအ ောင်လွင် င်

A.G.T.I(EC)

၇၄

ဦးအဝယ ှင်းသန်

၈/ဂဂန(နင်)၁၀၈၇၄၇

ဦးမမင်လွင်

A.G.T.I(EC)

၇၅

အ ေါ်အ

၅/မ န(နင်)၂၄၈၀၄၅

ဦးအသောင်း ှန်

၇၆

ဦး ဲထွဋ်နင်

၇၇

ဦး န်မင်း

၁၀/မလမ(နင်)၂၁၇၃၂၀ ဦးစလွင်

၇၈

အ ေါ်စနဒာအထွး

၈/စလန(နင်)၁၈၄၈၃၆

ဦးအသောင်းဝင်း

B.E(EP)

၇၉

အ ေါ်စ ည်နနဒာ

၈/မဘန(နင်)၀၉၈၁၉၂

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EC)

၈၀

အ ေါ်ထေားထေားအဝ

၉/

၈၁

အ ေါ်သန်း

၉/ညဥန(နင်)၁၈၅၄၉၈

၈၂

အ ေါ်သူဇောလှိုင်

၉/

၈၃

အ ေါ်ယဉ်အဝမ ျိုး

၁၂/မဂ (နင်)၁၅၈၅၉၆

၈၄

အ ေါ်ဆမမတ်မွန်

၂/လ

န(နင်)၀၈၀၂၉၅ ဦးတင်မ ျိုးဝင်း

B.E(EP)

၈၅

အ ေါ်အစောလှနန်းနွယ်

၂/လ

န(နင်)၀၇၇၃၇၄ ဦးအစောမမတ်ထူး

B.E(EP)

၈၆

အ ေါ်ဇင်အမသီ နင်

၇/သဝတ(နင်)၁၁၆၂၁၅ ဦးသန်းအ ောင်

B.E(EP)

၈၇

အ ေါ်လှိုင်း မ ြူ

၉/မလန(နင်)၁၃၈၇၄၄

ဦးဝင်းအ ွှေ

B.E(EC)

၈၈

ဦးသူ အ ောင်အဇော်ဝင်း

ဦးသန်းအ းဝင်း

B.E(EC)

၈၉

ဦးစင်းစည်သူအ

၉၀

အ ေါ်ဇောဇောမ ျိုး

၉၁

အ ေါ်သန်းသန်းမမင်

၉၂

အ ေါ်သူဇောလွင်

၈/ မန(နင်)၂၀၂၉၃၉

၉၃

ဦးအဇယ ောထွန်း

၉/ဝတန(နင်)၁၆၅၄၇၀

ကတ်အမှတ်

ောသနတာ

၁၁/တ

င်

ော်

ော်မမင်

န(နင်)၀၈၁၄၁၆ ဦးအစောဝင်း

ပတ(နင်)၂၅၅၂၃၃ ဦးသန်းအ ောင်
ဦးအ

ော်အမောင်

ပတ(နင်)၂၃၇၄၁၈ ဦးဝင်းနင်

၈/ပ န(နင်)၁၃၂၆၂၆

ဦးမ ျိုးသန်

၁၃/မပန(နင်)၀၁၉၀၃၆ ဦးအ
၈/ မန(နင်)၂၀၇၁၆၄
၅/ဆလ

ော်စး

ဦးအမောင်စန်း

(နင်)၀၈၆၉၉၆ ဦးအ ောင်နင်ဝင်း
ဦးက

ည်လွင်

ဦးတင်အမောင်မမင်

အချင်ား

မှတ်ချက်

B.E(EC)

B.E(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)

B.E(EP)
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)
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အဘအမည်

ပညာအ ည်

စဉ်

အမည်

၉၄

အ ေါ်သွန်းထ

၉၅

အ ေါ်အမသဇင်ဖငမ်း

၉၆

အ ေါ်သွယ်သွယ်အ ောင် ၅/ဆလ

၉၇

ဦးလမင်း

၉/လဝန(နင်)၂၄၈၂၉၆

ဦးသန်းထွန်း

A.G.T.I(EC)

၉၈

အ ေါ်မမသဂီဟန်

၉/ပမန(နင်)၂၈၆၂၆၆

ဦးအ းမမင်

A.G.T.I(EC)

၉၉

အ ေါ်နနဒာဝင်းထွဋ်

၈/မ

ဦးအ

ကတ်အမှတ်
်အ ောင်

အချင်ား

၉/မဟမ(နင်)၀၃၁၈၃၇

ဦးဝင်းဗလ်

B.E(EP)

၈/ မန(နင်)၂၀၂၉၄၄

ဦးဝင်း င်

A.G.T.I(EP)

(နင်)၀၇၉၉၇၃ ဦးက

န(နင်)၂၅၆၄၀၈

ည်အ ောင်

ော်အ

ော်လွင်

ဦး ဲမမင်

B.E(EP)

B.E(EC)

၁၀၀ အ ေါ်ယဉ်ယဉ်အ း

၈/မဘန(နင်)၁၅၇၈၅၀

၁၀၁ အ ေါ်ဝင်းဆပ

၁၀/မလမ(နင်)၂၂၃၅၄၂ ဦးအ ောင်ညီညီ

B.E(EP)

၁၀၂ အ ေါ်ငဝေါလှိုင်

၇/သဝတ(နင်) ၁၂၀၀၀၇ ဦးဝင်းလှိုင်

B.E(EP)

B.E(EP)

၁၀၃ အ ေါ်ထ ်ထ ် ွှေန်းလဲ

၈/သ န(နင်)၁၀၁၅၇၆

ဦးသန်း ျို

B.E(EP)

၁၀၄ ဦးမပည်စသူ

၇/ပ တ(နင်)၀၇၂၇၅၂

ဦးတင်သန်း

B.E(EC)

၁၀၅ ဦးလွင်မင်းညျို
၁၀၆ ဦးအ

ောင်းစစ်မှြူး

၁၀၇ အ ေါ်ညွန်ညွန် ီ

၁၄/ညတန(နင်)၁၇၁၈၈၅ ဦးအ းမမင်
၉/သစန(နင်)၁၅၁၃၅၉
၁၁/ပဏ

ဦးညီညီလွင်

(နင်)၀၈၆၁၇၅ ဦးလှထွန်းသော

B.E(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)

၁၀၈ ဦးမ ျိုးမင်းသန်

၉/ညဥန(နင်)၂၂၄၁၅၀

ဦးအ

ော်စဦး

A.G.T.I(EP)

၁၀၉ အ ေါ် ဇင်

၈/နမန(နင်)၂၁၀၇၁၆

ဦးက

ည်လင်

B.E(EP)

၁၁၀ အ ေါ်အမမမတ်နးအဝ
၁၁၁ အ ေါ်ထူးထူးအ ောင်

၉/တသန(နင်)၂၃၅၆၂၄ ဦးမမင်စး
၉/ပမန(နင်)၂၃၇၈၃၈

ဦးသန်ဇင်

A.G.E.I(EP)
B.E(EC)

၁၁၂ အ ေါ်စမမတ်သူ

၈/ လန(နင်)၁၉၄၂၀၃ ဦး ျိုဦး( )ဗလ်လး

B.E(EP)

၁၁၃ အ ေါ် င်နန

၈/စလန(နင်)၁၆၁၁၂၅

B.E(EP)

၁၁၄ အ ေါ် င်မွန်ဇင်

၅/တဆန(နင်)၁၅၂၅၄၄ ဦးထွန်းဖငမ်း

၁၁၅ အ ေါ်မပည် ီဝင်း
၁၁၆ အ ေါ်အမ တနာအဇော်
၁၁၇ အ ေါ် င်မမတ်နး

၈/ မန(နင်)၁၉၄၉၂၅

ဦးတင်အ ောင်

B.E(EP)

ဦးညွန်ဝင်း

B.E(EP)

၁၄/ ဂပ(နင်)၂၁၂၂၇၇ ဦးအဇော်နင်

B.E(EP)

၁၄/ဟသတ(နင်)၃၁၁၄၁၁ ဦးဝင်းအမော်ထွန်း

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EC)
E:\Facebook News\2021\e-Government\SAE (Civil, EP, Mech;) 87 (epge)

6
စဉ်
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၁၈ ဦးစးသူ

၈/ စ

၁၁၉ ဦးအဝဖ ျိုးအ ောင်

၈/ပမန(နင်)၀၉၉၃၁၉

၁၂၀ အ ေါ်အထွးအထွးအ ောင် ၅/
၁၂၁ အ ေါ်နှင်းထ

(နင်)၂၀၅၅၁၅

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

ဦးဝင်းနင်

B.E(EC)

ဦးစးအ ောင်

B.E(EP)

ဘလ(နင်)၁၈၇၁၅၂ ဦးသန်းအ ောင်

်လွင် ၁၄/ဟသတ(နင်)၂၉၇၀၄၈ ဦးမမင်အ

ော်

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)

၁၂၂ အ ေါ်ဝေါဝေါနွယ်

၈/ န (နင်)၁၃၃၄၂၀

ဦးတင်ဝင်း

B.E(EC)

၁၂၃ အ ေါ်စ ည်မွန်

၈/မသန(နင်)၀၉၂၄၈၅

ဦးအ

B.E(EC)

၁၂၄ အ ေါ်ဇင်မောထွန်း

၈/ န (နင်)၁၂၃၉၉၅

ဦးတ

ော်စး
်တး( )သန်းအ း

B.E(EC)

၁၂၅ အ ေါ်သူသူနွယ်

၉/မထလ(နင်)၂၇၃၈၂၃ ဦးအမောင်အမောင်မမင်

B.E(EC)

၁၂၆ အ ေါ်အ းစနဒာ

၉/နထ

B.E(EP)

(နင်)၁၇၈၅၈၀ ဦးအ

ော်မမင်

၁၂၇ ဦးအ ောင်မမင်သူ

၈/ န (နင်)၁၄၁၉၄၃

ဦးတင်မမင်

B.E(EP)

၁၂၈ အ ေါ် င်မောစီ

၅/ ဘန(နင်)၂၀၂၁၆၈

ဦးအသောင်းအ း

B.E(EC)

၁၂၉ အ ေါ်ဆမမတ်မွန်

၉/မ န(နင်)၂၇၀၆၆၅

ဦးအ ောင် င်ဦး

A.G.T.I(EP)

၁၃၀ အ ေါ်စးအထွးအထွးစး

၉/ပဘန(နင်)၂၄၄၄၈၆

ဦးအမောင်စး

A.G.T.I(EP)

၁၃၁ ဦးအ ောင်မ ျိုးသူ

၈/မသန(နင်)၁၀၉၀၃၃

ဦး ျိုလွင်

B.E(EC)

၁၃၂ အ ေါ် င်သနတာအဇော်

၅/ဆလ

(နင်)၀၈၇၃၃၅ ဦးအဇော်မမင်

B.E(EP)

၁၃၃ အ ေါ်စစအ ောင်

၅/မ န(နင်)၂၉၈၅၂၂

၁၃၄ အ ေါ်အနွးအနွးဦး

၈/ပ

၁၃၅ အ ေါ်ပးပးမ ြူးသမ်

၈/ မန(နင်)၁၉၆၉၅၇

ဦးဝင်းအ ောင်

၁၃၆ အ ေါ်ထူးဧ

၈/မဘန(နင်)၁၃၂၆၇၆

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EP)

၈/ မန(နင်)၁၆၆၄၉၄

ဦးညျိုစန်

B.E(EC)

ီမမင်

၁၃၇ အ ေါ်အ းမ ျိုးစန်း
၁၃၈ အ ေါ်နှင်းသဇင်မး
၁၃၉ အ ေါ်ဇောဇောလွင်

(နင်)၂၉၅၄၃၄

ဦးအမောင်တူး( )ဦးတူး

B.E(EP)

ဦးမမင်ဦး

B.E(EP)

၉/တသန(နင်)၁၈၆၄၉၀ ဦးအ းလှိုင်
၇/ ဥန(နင်)၁၈၈၅၆၁

ဦးသ

်လွင်

၁၄၀ အ ေါ်အမသဇင်

၅/

ဘလ(နင်)၂၀၅၀၈၇ ဦးဇင်မင်းလှိုင်

၁၄၁ အ ေါ်သွယ်သွယ်စး

၉/တသန(နင်)၁၈၆၅၁၁ ဦးစးနင်

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EC)

B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
B.E(EC)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

အချင်ား

၁၄၂ အ ေါ်သူဇောလွင်

၅/

၁၄၃ ဦးဖငမ်း မ်းအ ောင်

၈/တတ

(နင်)၂၃၉၄၄၅ ဦးအ ောင်က

၁၄၄ ဦးအ ောင်မမင်မမတ်

၈/တတ

(နင်)၂၃၈၇၂၀ ဦးစးသန်း

A.G.T.I(EP)

၁၄၅ အ ေါ်မးသူဇော

၈/တတ

(နင်)၂၄၆၁၆၆ ဦးစန်လွင်

A.G.T.I(EP)

၁၄၆ ဦးလင်းအ

ျိုင်

B.E(EC)

B.E(EC)

၁၂/ ဂတ(နင်)၀၅၉၆၃၂ ဦးမ ျိုးအ ောင်

B.E(EP)

၁၄၈ ဦးဇင်မ ျိုးသူ

၁/မ

B.E(EP)

၁၄၉ ဦး န်းမမင်အဆွ

၈/မသန(နင်)၁၃၅၀၁၄

ဦးသန်းစး

၁၅၀ အ ေါ် ွှေန်း တီအဇော်

၅/ထ န(နင်)၀၉၆၆၈၆

ဦးအဇော်နင်ထွန်း

A.G.T.I(EC)

၁၅၁ ဦး န်မင်းလှိုင်

၉/စ

န(နင်)၀၉၅၈၁၀ ဦးအသောင်းညွန်

A.G.T.I(EP)

၁၅၂ အ ေါ် ျို ျိုလွင်

၁၂/မဂ (နင်)၁၅၂၂၆၀

၁၅၃ အ ေါ်အ

၉/မတန(နင်)၁၅၁၉၅၉ ဦးမမင်နင်( )ဦးမမင်လှိုင်

B.E(EP)

၁၅၄ ဦးထင်လင်းအ ောင်

၇/ တန(နင်)၁၃၁၇၉၄

ဦးအဇော်ဝမ်း

B.E(EP)

၁၅၅ အ ေါ်မ ြူမ ြူသန်

၉/မထလ(နင်)၃၀၈၀၃၅ ဦးစန်းဝင်း

B.E(EP)

မ ျိုး

သွယ်နင်

၁၁/စတန(နင်)၁၁၄၄၉၇ ဦးအ

မှတ်ချက်

B.E(EP)

ော်ဝင်း

၁၄၇ အ ေါ်

ော်ထွန်း

သန(နင်)၀၉၇၁၂၃ ဦးသန်းလွင်

ပညာအ ည်

တ(နင်)၁၀၂၅၂၂ ဦးမမင်စး

ဦးအစောလွင်

B.E(EP)

B.E(EC)

၁၅၆ အ ေါ် င် ူးဟန်

၉/ မစ(နင်)၀၅၃၃၉၆

ဦးဟန်စး

B.E(EP)

၁၅၇ အ ေါ်သီတောအ ောင်

၇/ မန(နင်)၁၄၉၇၃၃

ဦးသန်းထွန်း

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၅၈ အ ေါ်ဇောဇော င်

၉/မထလ(နင်)၂၇၉၆၇၀ ဦးအဇော်မး

B.E(EP)

၁၅၉ အ ေါ် တနာလှိုင်

၉/မထလ(နင်)၂၆၉၂၆၄ ဦးလှအ ောင်

B.E(EP)

၁၆၀ ဦးသူူ့ထ

၉/ပဗသ(နင်)၀၁၇၁၃၉

ဦးမ ျိုးလွင်

၁၆၁ ဦး ောဇောထွန်း

၉/ပမန(နင်)၂၇၁၉၇၆

ဦးဟန်ထွန်း

B.E(EC)

၁၆၂ အ ေါ်အ းစမမတ်

၈/မ

န(နင်)၂၂၀၄၃၅

ဦး င်အမောင်အဇော်

B.E(EP)

၁၆၃ အ ေါ်သူဇောထွန်း

၈/မ

န(နင်)၂၀၁၁၇၈

ဦးဖငမ်းအ ောင်

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

၁၆၄ အ ေါ်သင်းနဝေါ

၇/ တ (နင်)၁၂၁၅၁၄

ဦးအ

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

၁၆၅ အ ေါ်နန်း

၈/ စ

ဦးစးအမော်

်သော

လ ောစး

(နင်)၁၈၈၇၅၅

ော်သန်း

A.G.T.I(EC)

B.E(EP)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

အချင်ား

၁၆၆ အ ေါ်မ ျိုးသနတာထွန်း

၇/တငန(နင်)၁၉၂၅၃၉

၁၆၇ အ ေါ်စမမတ်နှင်း

၇/

၁၆၈ အ ေါ်အ းယမမတ်

၇/ တ (နင်)၁၄၇၀၄၂

ဦးအမောင်အမောင်လွင်

၁၆၉ ဦးဇင်

ဟန်း

၅/ယမပ(နင်)၁၂၀၆၈၆

ဦး င်သန်း

A.G.T.I(EC)

၁၇၀ ဦးဇင်ညီညီဟန်း

၅/ယမပ(နင်)၁၂၀၆၈၇

ဦး င်သန်း

A.G.T.I(EP)

၁၇၁ အ ေါ် င်မောအထွး

၅/ ပယ(နင်)၁၁၂၇၄၁

ဦးအ

B.Tech(EC)

၁၇၂ အ ေါ် င်ဝေါမမင်

ဦးမမအသောင်း

ပညာအ ည်

န(နင်)၀၈၆၆၂၀ ဦးအ

၁၂/သ

ော်အ

B.E(EP)
ော်ဦး

ော်မင်း

တ(နင်)၁၇၂၇၂၇ ဦးဝင်းနင်

B.E(EP)
B.E(EP)

B.E(EP)

၁၇၃ အ ေါ်တးတး င်

၅/ ဥန(နင်)၁၂၅၈၇၉

ဦး

၁၇၄ အ ေါ်အ း မ်းဖငမ်း

၉/သစန(နင်)၁၃၂၃၆၉

ဦးအမောင်အမောင်လွင်

A.G.T.I(EP)

၁၇၅ အ ေါ်အ းစနဒာ

၉/ဝတန(နင်)၂၀၇၅၇၇

ဦးတင်အ း

A.G.T.I(EP)

၁၇၆ ဦးစစ်အသွးအ ောင်

၇/တငန(နင်)၂၀၀၀၆၄

ဦးတင်အ ောင်

A.G.T.I(EP)

၁၇၇ ဦးဇင်မင်းအ ောင်

၇/တငန(နင်)၂၂၈၈၀၉

ဦးသန်းအ ောင်

A.G.T.I(EP)

၁၇၈ အ ေါ်အ း မ်းမး

၁၂/ စန(နင်)၂၂၆၆၃၆ ဦးသ

၁၇၉ ဦးမမင်

ထွန်း

၇/ပမန(နင်)၁၈၀၉၂၆

B.E(EC)

်နင်

ဦးအဇော်မင်း

B.E(EP)

၁၀/သ

၁၈၁ အ ေါ်စမ်စမ်သူ

၁၁/ မန(နင်)၀၅၄၉၂၀ ဦးအ ောင်သူ

B.E(EC)

၁၄/ဇလန(နင်)၁၂၃၀၂၃ ဦးအဇော်သန်း

B.E(EC)

ောအ

င်

(နင်)၁၄၇၀၂၀ ဦးပန်းအ ောင်

A.G.T.I(EP)

၁၈၀ အ ေါ်အမသူအ ောင်

၁၈၂ အ ေါ် အ

၁၈၃ ဦးရှိုင်းအဝဖ ျိုး

၅/တမန(နင်)၀၆၇၀၆၂

ဦးအမောင်အမောင်လွင်

၁၈၄ အ ေါ်စးစနဒာနွယ်

၈/ဂဂန(နင်)၁၀၁၆၄၇

ဦးမးအဇော်

၁၈၅ ဦး ဲဝင်းအ ောင်

၁၀/

မှတ်ချက်

ထန(နင်)၁၃၄၅၅၂ ဦး င်ဆင်

၁၈၆ အ ေါ်ဟန်သွယ်သန်

၈/ န (နင်)၁၄၂၂၆၈

ဦးအ

ော်ဝင်း င်

၁၈၇ အ ေါ် င်ဖငမ်းသူစး

၉/ မစ(နင်)၀၄၄၁၄၆

ဦးတင်စး

၁၈၈ အ ေါ်အမးအမးက ြူသင်း

၈/ စ

(နင်)၂၃၉၄၀၆

ဦးအဇယ ောဝင်း

၁၈၉ အ ေါ်ဆမမတ်ဗလ်

၈/ပ

(နင်)၂၇၂၄၁၄

ဦးဝင်းဗလ်

B.E(EP)

A.G.T.I(EC)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
B.E(EP)
A.G.T.I(EC)
B.E(EC)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၉၀ အ ေါ် င် င်အ

အချင်ား

မှတ်ချက်

၇/ညလပ(နင်)၁၄၁၇၆၃ ဦးအမောင်သင်

B.E(EC)

ဖငမ်း

၉/ပ

(နင်)၀၁၈၅၂၀

ဦးအ ောင်ဖငမ်း

B.E(EP)

၁၉၂ အ ေါ် မွန်ဖ ျိုး

၈/ပ

(နင်)၂၆၆၇၉၉

ဦးဟန်အသောင်း

B.E(EC)

၁၉၃ အ ေါ် င်ဇောဦး

၈/ပ

(နင်)၂၆၅၅၆၄

ဦးမမင်သန်း

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

၁၉၄ ဦးအ ောင်မ ျိုးဝင်း

၈/ န (နင်)၁၀၄၃၅၇

ဦးမ ျိုး စ်

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၉၅ ဦးဇင်မင်းထ

၉/ပမန(နင်)၂၃၆၃၇၀

ဦးတင်ထွန်း

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

၁၉၆ အ ေါ်သန်းသန်းဖငမ်း

၈/ မန(နင်)၁၇၉၇၉၈

ဦးဝင်းနင်

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၉၇ အ ေါ်

၉/လဝန(နင်)၁၉၃၄၃၀

ဦးတင်စး

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၉၁ အ ေါ်

ော်

ပညာအ ည်

အဘအမည်

်

ဖ ျိုး

၁၉၈ အ ေါ်အ း မ်းစနဒာမး

၉/တတဥ(နင်)၁၂၃၀၄၀ ဦးအသောင်းထွန်းဝင်း

B.E(EP)

၁၉၉ အ ေါ်ဇင်မောထွန်း

၅/စ

န(နင်)၂၆၃၁၇၈

ဦးအ

B.E(EP)

၂၀၀ ဦးထင်လင်းအ ောင်

၅/စ

န(နင်)၂၂၇၅၄၀

ဦးထွန်းအ ောင်အ

၂၀၁ အ ေါ်က

၅/စ

န(နင်)၂၃၆၇၇၂

ဦးထွန်းအဝ

B.E(EP)

(နင်)၀၆၁၇၀၁ ဦးအနထွန်း

B.E(EP)

ည်မပောမး

၂၀၂ အ ေါ် ွှေန်းလဲဖ ျိုး

၉/သပ

ော်အလး
ော်

B.E(EP)

၂၀၃ အ ေါ်အ းအ းစး

၅/စ

န(နင်)၂၆၃၈၂၃

ဦးအဇော်လွင်

B.E(EP)

၂၀၄ အ ေါ် သဇင်မမင်

၅/စ

န(နင်)၂၄၀၀၁၄

ဦးအသောင်းမမင်

B.E(EP)

၂၀၅ အ ေါ် မ်မမတ်အမး

၅/စ

န(နင်)၂၅၁၂၇၀

ဦးအ းလွင်

B.E(EP)

၂၀၆ အ ေါ်အမမမင်မမတ်သူ

၅/စ

န(နင်)၂၅၁၆၀၈

ဦးလှအမောင်

B.E(EP)

၂၀၇ ဦး ော

၇/တငန(နင်)၁၆၆၃၃၂

ဦးစးတင်

B.E(EP)

၁/

ဦးစန်ဝင်း

A.G.T.I(EP)

ဦးမမင်ဦး

A.G.T.I(EP)

ောဟန်း

၂၀၈ ဦးအ ောင်အ

ော်မမင်

၂၀၉ အ ေါ်ဇင်မ ြူအ ွး
၂၁၀ အ ေါ် တနာလင်း

မန(နင်)၀၄၄၃၈၇

၈/ဂဂန(နင်)၀၉၉၅၃၄

၇/ညလပ(နင်)၁၆၇၇၈၈ ဦးအဇော်မင်းအထွး

၂၁၁ အ ေါ် ျို ျိုလွင်

၈/ မန(နင်)၂၀၂၇၇၈

ဦးအပေါ်လော

၂၁၂ အ ေါ်ဥမမောသင်း

၈/ န (နင်)၁၃၀၀၄၇

ဦးတင်

၂၁၃ အ ေါ် တနာသမ်သမ်

၈/ န (နင်)၁၄၀၉၃၅

ဦးနင်မင်းအ ောင်

B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EC)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

၂၁၄ ဦးဉောဏ်လင်းထွန်း

၁၁/စတန(နင်)၀၄၅၁၉၄ ဦးအ းထွန်း

၂၁၅ ဦးထ

၇/သဝတ(နင်)၁၆၁၄၆၉ ဦးအ ောင်အ

် ော

၂၁၆ ဦးဟန်းထ

ော
်အဇော်

၇/ပမန(နင်)၁၈၄၅၃၈

ပညာအ ည်
အချင်ား
A.G.T.I(EP)

ော်ညွန်

ဦးလှထွန်း

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

၂၁၇ ဦးမင်းသူအဇော်

၉/တသန(နင်)၁၉၇၇၀၂ ဦးညွန်

၂၁၈ ဦးမ ျိုးသီဟ

၈/စလန(နင်)၁၈၉၂၇၈

၂၁၉ အ ေါ်ဆစနဒီထွန်း

၂/လ

န(နင်)၀၉၀၁၄၅ ဦးစင်းသန်းထွန်း

B.E(EP)

၂၂၀ ဦးတင်မင်းဦး

၅/စ

န(နင်)၂၂၇၇၁၁

B.E(EP)

၂၂၁ ဦး အ
၂၂၂

ော်သ

၅/

်ထွန်း

အ ေါ်အ ောမမအ ောင်

၂၂၃ အ ေါ်သမ်ထ

်ထ

်

B.E(EP)

ဦး င်အမောင်အဇော်

ဦးအ

ော်မင်း

လန(နင်)၁၀၂၄၄၁ ဦးညွန်

A.G.T.I(EP)

B.E(EP)

၅/မ န(နင်)၂၁၉၄၁၇

ဦးအ ောင်သူ

B.E(EP)

၈/မ

ဦးလင်းပင်

A.G.T.I(EC)

န(နင်)၂၀၂၁၆၁

၂၂၄ အ ေါ်သမ်ဆအနွး

၉/ မစ(နင်)၀၄၇၇၀၆

ဦးမမင်အ ွှေ

B.E(EC)

၂၂၅ အ ေါ်အ ွှေ ည်နှင်းလွင်

၉/ပမန(နင်)၂၄၅၂၁၅

ဦးအ းလွင်

B.E(EP)

၂၂၆ အ ေါ်စစနဒာက

၈/မ

ဦး ဲထွန်း

B.E(EP)

ည်

၂၂၇ အ ေါ်အမော်အမော်အ ောင်
၂၂၈ အ ေါ်

င်ဖ ျိုး

၅/

န(နင်)၂၁၆၆၉၅

သန(နင်)၁၀၂၂၉၈ ဦးသန်းမမင်

၉/ပမန(နင်)၂၄၅၀၂၇

၂၂၉ အ ေါ် ူးအဝဖ ျိုး

၁၂/သဃ

ဦးသ

်စး

(နင်)၁၇၃၆၉၁ ဦးမမင် ှန်

B.E(EC)
B.E(EP)
B.E(EC)

၂၃၀ အ ေါ် င် င်မမင်အ း

၈/နမန(နင်)၁၇၄၂၉၄

ဦးမမင်အ း

B.E(EC)

၂၃၁ အ ေါ် ူးအဝဆ

၈/ န (နင်)၁၄၁၂၄၃

ဦးအ ောင်မမင်

B.E(EC)

န(နင်)၀၈၅၆၂၇ ဦးအ ောင်မမင်

B.E(EC)

၂၃၂ အ ေါ်

ဖ ျိုး

၁၁/တ

၂၃၃ ဦးလှမမင်သန်း
၂၃၄

အ ေါ်နှင်းထ

်ထ

၂၃၅ အ ေါ်စယမင်း

်လှိုင်

မှတ်ချက်

၅/မ န(နင်)၂၅၁၈၃၄

ဦးအ

ော်စး

၁၂/မဂ (နင်)၁၃၈၂၄၃

ဦးညီညီအ ောင်

၁၄/ဟသတ(နင်)၂၉၃၈၁၁ ဦးအ းမမင်

၂၃၆ အ ေါ်ဇင်မောစး

၈/စလန(နင်)၁၈၇၅၄၂

ဦး င်စး

၂၃၇ အ ေါ်မ ျိုးပပမ ျိုး

၉/တသန(နင်)၂၁၆၉၂၄ ဦးမင်းမင်းသန်း

B.E(EP)
B.Tech(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၂၃၈ ဦးလင်းထ ်အ ောင်

၉/ပမန(နင်)၂၈၀၅၁၄

ဦးမင်းမင်းအဇော်

A.G.T.I(EP)

၂၃၉ အ ေါ်ထ ်ထ ်ထွန်း

၈/မလန(နင်)၁၁၅၁၄၀

ဦးသန်းလွင်

A.G.T.I(EC)

၂၄၀ ဦးစထွန်းအ ောင်

၈/ န (နင်)၁၄၁၂၅၂

ဦးအ ောင်အ

၂၄၁ ဦး ဲအနာင်

၈/ န (နင်)၁၅၅၂၀၂

ဦးမမင်တင်

B.E(EP)

၄/မတန(နင်)၀၄၀၀၇၁

ဦး

B.E(EP)

၂၄၃ အ ေါ်မးမမင်မမင်စ

၁/မ

ဦးဝင်းအ း

၂၄၄ ဦးအ

၈/ဆပဝ(နင်)၀၂၈၀၉၄

၂၄၂ ဦး

ီးမောန်ထန်း

ော်လင်းအ ောင်

၂၄၅ အ ေါ်သင်းသဇင်ပွင်

၁၁/

န(နင်)၀၉၉၀၉၃

ော်မမင်

ီးဟန်း

B.E(EP)

A.G.T.I(EC)

ဦးအမော

န(နင်)၁၁၈၇၆၆ ဦး

B.E(EP)
သော

A.G.T.I(EP)

၂၄၆ ဦး ပ်စး န်

၅/ ဥတ(နင်)၀၉၃၆၄၄

ဦးအ ောင်အ

၂၄၇ အ ေါ်သမ်သမ်သဲ

၅/မမတ(နင်)၀၈၈၄၇၆

ဦးတးစန်

B.E(EP)

၂၄၈ အ ေါ် င်မီမီဇင်

၉/တသန(နင်)၁၈၄၈၇၅ ဦးဝင်းနင်

B.E(EC)

ော်စး

၈/မ

၂၅၀ အ ေါ်မမ တနာအ ောင်

၁/မညန(နင်)၁၃၈၇၇၃

၂၅၁ အ ေါ် င် ျိုမမင်

၉/တသန(နင်)၂၁၃၁၁၁ ဦးအ

၂၅၂ အ ေါ် ျို ျိုအ ောင်

၉/ညဥန(နင်)၂၀၇၂၀၈

ဦးလှ ျို ျို

B.E(EP)

၂၅၃ ဦးက

၈/ပ

ဦးမ ျိုးညွန်

A.G.T.I(EP)

အ း

၂၅၄ အ ေါ်ဇင်အမသူ
၂၅၅ ဦးအ

ောင်းထ

်သူ

(နင်)၃၃၀၃၅၈

ဦးမမင်စး

A.G.T.I(EP)

၂၄၉ အ ေါ်သူဇောဝင်း

ည်

န(နင်)၂၂၃၉၂၇

B.E(EP)

ဦးအ ောင်ဝင်း
ော်စး

A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)

၉/လဝန(နင်)၂၄၅၅၀၇

ဦးဝင်းအမောင်

B.E(EC)

၉/ညဥန(နင်)၂၀၉၈၀၈

ဦးအ းအ ောင်

A.G.T.I(EC)

၂၅၆ အ ေါ်မ ြူမွန်သမ်

၉/မထလ(နင်)၃၃၂၈၇၈ ဦးဆန်းထွန်း

B.E(EC)

၂၅၇ အ ေါ် ယ် ီဝင်းထွဋ်

၉/မထလ(နင်)၃၆၄၆၂၅

B.E(EC)

ဦးအ ောင်အ

ော်ဝင်း( )ဝင်းထွဋ်

၂၅၈ အ ေါ်နီနီဝင်း

၈/ န (နင်)၁၃၀၂၆၈

ဦးအ ောင်က

၂၅၉ အ ေါ်

၈/ မန(နင်)၁၉၆၃၉၂

ဦးစးမးအ ောင်

ဗ ောအမဦး

၂၆၀ အ ေါ် ဇင်ဖ ျိုး
၂၆၁ ဦးပင်သူအ ောင်

ည်

၉/တတဥ(နင်)၁၁၈၄၀၉ ဦး ောတင်
၅/မမန(နင်)၀၉၆၀၀၅

မှတ်ချက်

ဦးအ းအသောင်း

B.E(EC)
A.G.T.I(EC)
A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

၂၆၂ ဦးအ ောင်

ထွန်း

၂၆၃ အ ေါ်အနာ် င်မပည်စ
၂၆၄ အ ေါ်သဉ္ဇောစး
၂၆၅ ဦး န်းထ

၉/မ န(နင်)၂၃၁၈၃၀
၅/စ

န(နင်)၁၉၅၀၀၇

၉/မ န(နင်)၂၅၂၀၃၅
်အ ောင် ၁၄/

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EP)

ဦးဉောဏ်ဝင်း

B.E(EP)

ဦးအ

B.E(EC)

ော်မင်း

ထ(နင်)၂၀၇၃၀၄ ဦးဇောနည်အ ောင်

၅/တဆန(နင်)၁၅၂၄၇၂ ဦးထန်ဝင်း

B.E(EC)

၂၆၇ အ ေါ်သင်းသင်းလှိုင်

၅/တဆန(နင်)၁၄၃၉၃၇ ဦးဝင်းလှိုင်

B.E(EC)

၂၆၈ အ ေါ်သင်း နသူ

၇/နတလ(နင်)၁၃၆၆၆၆ ဦးထင်လင်းသူ

၂၆၉ အ ေါ် ဇင်ဇင်ဖ ျိုး

၉/တသန(နင်)၁၉၆၆၂၅ ဦးစန်လွင်

၂၇၀ ဦးတင်မးဝင်း

၅/

၂၇၂ ဦးဟန်ဝင်းအ

ော်

ဦးစးမမင်

B.E(EC)

၅/တမန(နင်)၀၆၂၉၄၉

ဦး ှယ်အလော

B.E(EP)

ဦးအ ောင်အ

B.E(EC)

၂၇၄ ဦး ော ော

၈/မ

၂၇၅ အ ေါ် င် င်အ

A.G.T.I(EP)

၇/ တ (နင်)၁၂၀၅၃၆

၉/မ န(နင်)၂၀၀၅၆၁

အမောင်

B.E(EP)Q
B.E(EC)

လတ(နင်)၁၂၇၇၆၀ ဦးဝင်းညွန်

၂၇၃ အ ေါ်နှင်းအ း င်

န(နင်)၂၄၈၅၃၅

၂၇၆ ဦးအ ောင်အဇော်လတ်စး ၁၂/တ

ော်သူ( )အ ောင်သူ

ဦးအမောင်အမောင်

ော်သူ ၁၀/မလမ(နင်)၂၄၁၁၉၄ ဦးအ

ော်သူ

B.E(EP)
B.E(EP)

န(နင်)၁၈၁၉၃၉ ဦးဝင်းစး

B.E(EP)

၂၇၇ အ ေါ်နန်းဝင်းနနဒာအ ောင် ၁၀/ဘလန(နင်)၁၂၀၆၅၈ ဦးအ ောင်လွင်

B.E(EC)

၂၇၈ အ ေါ်

B.E(EP)

ီးလင်း

၁၂/လ

န(နင်)၂၃၄၁၉၂ ဦးဟော

ီး

၂၇၉ အ ေါ် ီမွန်အ ောင်

၈/မလန(နင်)၀၉၂၀၇၆

ဦးအ ောင်က

၂၈၀ ဦးအ

၅/မ

န(နင်)၀၈၂၇၈၆

ဦးစန်လင်း

B.E(EC)

၂၈၁ အ ေါ်စနဒာအ း

၈/ န (နင်)၁၄၁၀၉၂

ဦးတင်ညွန်

B.E(EC)

၂၈၂ အ ေါ်အ ွှေယမင်း

၅/မ န(နင်)၂၆၀၀၅၈

ဦးတင်ဝင်း

B.E(EP)

၂၈၃ အ ေါ် င်ညျို

၅/ ပယ(နင်)၀၉၇၈၂၂

ဦးထွန်းအ း

B.E(EC)

၂၈၄ အ ေါ်စးစးအ း

၈/မမန(နင်)၂၂၅၅၇၁

ဦးသောလှ

B.E(EP)

၂၈၅ အ ေါ် ွ

၈/ပ

ဦးစန်မမင်

B.E(EC)

ောင်းနင်ထွန်း

်နအဝ

(နင်)၂၈၂၇၂၅

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

၂၆၆ အ ေါ်မမင်မမင်အဆွ

၂၇၁ အ ေါ်ဂ ြူလင်စး

မှတ်ချက်

ျိုင်

B.E(EP)
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နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

၂၈၆ ဦးဥ

ကတ်အမှတ်

ကောအမောင်

၃/ဘ န(နင်)၂၇၆၇၅၈ ဦးအငွစး

၂၈၇ အ ေါ်အမဇင်

၅/မ န(နင်)၂၅၃၂၈၇

၂၈၈ အ ေါ်သဲမော
၂၈၉ အ ေါ်လင်းလင်းအ
၂၉၀

ော်

၂၉၁ အ ေါ်မမတ်အမသူအ

ော်

၂၉၄ အ ေါ် ည်မွန်ထ

်

၂၉၅ ဦးသန်းအဇော်အ း

၂၉၇ အ ေါ်သင်းသီ ထ

၂၉၉ ဦးအ

်

ောင်းထ

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EC)
B.E(EC)

၅/

လန(နင်)၀၆၃၈၉၂ ဦးအစောလင်း

B.E(EC)

န(နင်)၂၂၁၈၃၆

ဦး င်အမောင်ညွန်

A.G.T.I(EP)

၉/မ န(နင်)၂၅၄၀၄၅

ဦးတင်အ ောင်စး

A.G.T.I(EC)

တ(နင်)၁၇၇၈၇၀ ဦးအ ွှေအမောင်

B.E(EP)

၉/ဝတန(နင်)၁၆၀၇၁၇

ဦးမမင်အဆောင်

၅/ ပန(နင်)၀၈၁၈၀၁

ဦးအမောင်အမောင်စး

၈/ မန(နင်)၁၇၁၄၄၉

်စး ၁၂/သဃ

B.E(EP)

ဦးနင်ဝင်း

A.G.T.I(EP)

ဦးလှ င်

B.E(EC)

(နင်)၁၈၀၇၄၃ ဦးစးဝင်း

B.E(EC)

၉/တသန(နင်)၁၈၇၆၄၃ ဦးတင်အ း

B.E(EP)

၃၀၁ အ ေါ်နီလောမ ျိုး

၉/

B.E(EP)

၃၀၂ ဦး င်စးဖငမ်း

၉/မသန(နင်)၁၄၀၈၉၀

ဦးအမောင်အ း

B.E(EP)

၃၀၃ အ ေါ်သဲ

၅/မ န(နင်)၂၄၄၀၃၀

ဦးအ ောင် ှမ်း

B.E(EP)

၃၀၄ အ ေါ် င်ဖငမ်ဖငမ်

၇/ မန(နင်)၂၂၉၂၀၇

ဦးတးတးလွင်

B.E(EP)

၃၀၅ ဦးစည်သူမမင်

၁/မ

ဦးမမင်သန်း

B.E(EP)

၃၀၆ အ ေါ်အနာ်အ ောဆဲ ထူး

၇/ တ (နင်)၁၄၃၆၈၆

ဦးအစော

အထး

B.E(EC)

၃၀၇ အ ေါ်အ းမမမမ

၈/ပ

ဦးအ ောင်နင်ဦး

B.E(EP)

၃၀၈ အ ေါ်နန်း

၉/မ န(နင်)၂၄၄၃၃၀

ဦးအ းအ

B.E(EC)

၈/ပ

ဦး းအဆွ

င်

၃၀၉ အ ေါ်အ းအ း င်

ဆန(နင်)၁၇၇၆၄၄ ဦးမ ျိုးအ ောင်

န(နင်)၁၄၉၃၂၅

(နင်)၂၅၃၈၅၆

(နင်)၂၆၄၈၃၃

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

၃၀၀ အ ေါ်တင်တင် င်

င်

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

် ၁၀/သထန(နင်)၁၉၀၃၁၃ ဦးတင်ဦး
၁/ဝမန(နင်)၀၉၁၅၅၉

မှတ်ချက်

B.E(EC)

၁၀/သထန(နင်)၁၉၆၇၃၄ ဦးမမင်သန်း

၂၉၆ အ ေါ် မမတ်မွန်

အချင်ား

လန(နင်)၀၇၀၇၃၄ ဦးဝင်းအမောင်

၂၉၂ အ ေါ်အ းနနဒာအ ောင် ၁၂/သ
၂၉၃ အ ေါ်တင်တင်ဝင်း

ပညာအ ည်

၅/

၁/မ

အ ေါ်ယဉ် န်းမမတ်သဇင်ညွန်

၂၉၈ အ ေါ်အ းထ

အဘအမည်

ော်

B.E(EP)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၃၁၀ အ ေါ်မ ြူစင်သွယ်

၁၄/

လန(နင်)၁၄၂၅၇၄ ဦးဝင်းညွန်

၃၁၁ အ ေါ်

၁၄/

လန(နင်)၁၃၈၆၁၉ ဦးအ ောင်အ

ထွဋ်

ပညာအ ည်
အချင်ား
B.E(EC)

ော်ဦး

B.E(EC)

၃၁၂ အ ေါ်ဗောစတီလင်း

၈/ဂဂန(နင်)၁၂၃၃၁၁

ဦးဆေားမွောလ်

၃၁၃ ဦးအနပင်ထွန်း

၇/ပမန(နင်)၁၈၂၃၆၅

ဦး င်အထွး

B.E(EP)

၃၁၄ အ ေါ်အဝအဝမွန်

၈/စလန(နင်)၁၇၈၄၇၅

ဦး စ်စန်းအဝ

B.E(EP)

၃၁၅ ဦးအ ောင် ဲ

၁၂/ စန(နင်)၁၉၆၆၁၇ ဦး

၃၁၆ ဦးဟလင်းစး

၉/ပဘန(နင်)၁၈၇၅၈၉

၃၁၇ အ ေါ်နှင်း

င်

နင်

ဦးမမင်အမောင်

၁၂/သလန(နင်)၁၀၉၇၄၄ ဦးအ းအမောင်

၃၁၈ အ ေါ်မ ြူမ ြူ င်

၈/ စ

၃၁၉ အ ေါ်နှင်းဝတ် ည်

(နင်)၁၉၇၂၉၄

ဦးအ ောင်လှ

၁၄/ဟသတ(နင်)၂၈၈၇၇၃ ဦးအ းလှိုင်ဦး

A.G.T.I(EC)

B.E(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)
B.E(EC)

၃၂၀ အ ေါ်ဇင်ဇင်ထွန်း

၅/တဆန(နင်)၁၄၁၇၈၃ ဦးညျိုဝင်း

B.E(EP)

၃၂၁ အ ေါ်ဇောမ ည်လင်း

၅/

B.E(EC)

၃၂၂ အ ေါ် င်ဇောဝင်း

၅/တဆန(နင်)၁၂၇၇၁၈ ဦး င်ဝင်း

B.E(EC)

၃၂၃ အ ေါ်ယဉ်သူဝင်း

၅/ဝလန(နင်)၁၆၁၄၄၈

ော်မမင်နင်

B.E(EP)

၁၂/တမန(နင်)၁၁၇၈၈၈ ဦးအသောင်းတန်

B.E(EP)

၃၂၄ ဦး င်မင်းထ
၃၂၅ အ ေါ်

်

အထွး

လန(နင်)၀၆၆၅၉၆ ဦးလှအဝ

ဦးအ

၅/ ဘန(နင်)၂၀၅၂၁၃

ဦးတင်အဆွ

၃၂၆ ဦးမင်းအစောအသွး

၉/ မ (နင်)၁၃၈၀၄၇

ဦး င်အမောင်ထွန်း

၃၂၇ အ ေါ်ဖ ျိုးနနဒာ င်

၅/ဝလန(နင်)၁၅၀၅၇၁

ဦးပွဲက

၃၂၈ အ ေါ်နှင်းအ းလှိုင်

၅/

ျိုင်

လတ(နင်)၀၉၆၅၅၂ ဦးလှအ ွှေ

B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)

၃၂၉ ဦးအဝဖ ျိုး

၉/ မစ(နင်)၀၃၇၆၅၇

ဦးနအ ောင်

B.E(EP)

၃၃၀ အ ေါ်ဇင်ဖငမ်းဦး

၉/

ဦးအ

M.E(EP)

၃၃၁ အ ေါ်ညျိုစန်

၈/မမန(နင်)၂၀၉၀၇၂

ဇ(နင်)၀၂၁၈၆၅

မှတ်ချက်

ော်သန်း

ဦးတင်အ ွှေ

B.E(EC)

၃၃၂ အ ေါ် မမတ် င်

၅/

ဘလ(နင်)၁၈၈၅၈၂ ဦးထွန်းလှ

B.E(EP)

၃၃၃ အ ေါ်မ ျိုးသနတာထွန်း

၅/

ဘလ(နင်)၂၁၅၉၂၀ ဦးမ ျိုးမမင်အ ောင်

B.E(EP)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၃၃၄ အ ေါ်မ ျိုးဇောနည်

၉/

၃၃၅ ဦး ဲအ ောင်

၁၃/လ န(နင်)၁၃၁၇၁၆ ဦးသန်းဝင်း

၃၃၆ အ ေါ်ယမင်းဖ ျိုး

ပတ(နင်)၂၁၈၈၆၀ ဦးထွန်းအ ောင်

၉/မ န(နင်)၂၅၅၈၃၄

၃၃၇ အ ေါ်သဲစစနဒီအ

ော်

ဦးအမောင်

၉/မဟမ(နင်)၀၅၉၅၉၈ ဦးအ

ွန်း

ော်စး

ဦးအ တ်တင်

၃၃၉ အ ေါ်မမတ်မမတ်မး

၈/ န (နင်)၁၃၅၄၃၉

ဦးက

၇/သ

B.E(EP)

B.E(EP)

ည်ဝင်း

န(နင်)၁၂၄၀၈၄ ဦးအ းအမော်

B.E(EC)
B.Tech(EC)
B.E(EP)

၃၄၁ အ ေါ်သင်းမမတ်လှိုင်

၉/ညဥန(နင်)၂၁၃၂၆၃

ဦးအသောင်းလှိုင်

B.E(EP)

၃၄၂ အ ေါ်အစောနနဒာဦး

၉/မဟမ(နင်)၀၃၈၉၁၃

ဦးဝင်းဦး

B.E(EP)

၃၄၃ အ ေါ်စး သွယ်

၉/စ

၃၄၄ အ ေါ်ဝင်း စ်တင်

၈/စလန(နင်)၁၇၃၈၇၅

ဦးတင်ထွန်း

B.E(EP)

၃၄၅ အ ေါ်သဉ္ဇောအ းမမင်

၅/ ဥန(နင်)၀၉၆၈၅၇

ဦးအ းမမင်

B.E(EP)

၃၄၆ အ ေါ်နနဒာအ

၁၂/မဂ (နင်)၁၅၆၇၀၁

ဦးထွန်းမမင်

B.E(EP)

၃၄၇ ဦး ဲအဇော်ထွန်း

၅/ဝလန(နင်)၁၆၁၁၅၀

ဦးအ းက

B.E(EC)

၃၄၈ အ ေါ် ည်မွန်စး

၁၁/ ဗန(နင်)၀၉၄၃၇၅ ဦးစးမမင်

B.E(EP)

၃၄၉ အ ေါ် င်မမ

၅/

B.E(EC)

ော်

တ(နင်)၁၁၀၇၉၂ ဦး င်အမောင်စး

ျိုင်

လန(နင်)၀၅၉၆၈၇ ဦးမမလှိုင်

၃၅၀ အ ေါ်နှင်းမ ြူ င်

၈/ မန(နင်)၂၁၃၉၈၀

ဦးထွန်းထွန်းအ ောင်

၃၅၁ အ ေါ် သဇင် ူး

၇/ပတန(နင်)၁၂၂၁၁၁

ဦးမမင်အဆွွ

၃၅၂ ဦးအ ောင်အ
၃၅၃ အ ေါ်က

ော်ဖ ျိုး

ည်စင်သန်

၅/တဆန(နင်)၁၄၆၇၁၇ ဦးအ ောင်

B.E(EC)

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

လတ်

၉/ပဥလ(နင်)၀၃၈၈၈၉

ဦးအဇော်ဝင်း

၃၅၄ ဦးထင်မင်းညျို

၈/စလန(နင်)၁၇၈၀၂၆

ဦးဝင်းအ ောင်

၃၅၅ အ ေါ်ယဇော င်

၅/

သန(နင်)၁၀၆၁၆၃ ဦးအ ောင် င်

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

၃၅၆ အ ေါ်အမဦးလွင်

၇/ပမန(နင်)၁၈၃၁၉၆

ဦး န်းလွင်

B.E(EP)

၃၅၇ အ ေါ်က

၉/ပဥလ(နင်)၀၃၁၄၁၆

ဦးအ

B.E(EC)

ည်မပောစးမး

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP)

၈/ န (နင်)၁၃၄၈၃၅

်

အချင်ား

A.G.T.I(EC)

၃၃၈ အ ေါ်တင်ညျိုအမော်

၃၄၀ အ ေါ်ဖငမ်ဖငမ်းသ

ပညာအ ည်

ော်စးမး
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နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၃၅၈ အ ေါ် င်စနဒာ

၉/မ န(နင်)၂၂၈၃၂၇

၃၅၉ အ ေါ် င်ဇင်သ

်

၇/ တ (နင်)၁၅၉၃၄၂

ဦး

အမောင်

ဦးစန်းနင်ဦး

ပညာအ ည်
အချင်ား
B.E(EP)
B.E(EC)

၃၆၀ အ ေါ်မမတ်ဖ ျိုး င်

၉/နထ

(နင်)၁၇၃၀၉၅ ဦးထွန်းသန်းဦး

B.E(EP)

၃၆၁ အ ေါ်ဖ ျိုးဖ ျိုးအဇော်

၉/နထ

(နင်)၁၆၀၆၆၂ ဦးအဇော်မင်း

B.E(EP)

၃၆၂ အ ေါ်သူဇောစး

၉/နထ

(နင်)၁၉၄၅၂၈ ဦး းပပျိုး

B.E(EP)

၃၆၃ ဦးဧ ောလင်း

၅/

၃၆၄ ဦးပင်သူဦး

၁၄/ဟသတ(နင်)၃၂၂၉၀၄ ဦးမမင်စန်း

ဘလ(နင်)၂၀၄၅၉၁ ဦးမမင်အ ွှေ

၃၆၅ အ ေါ်အ းအ းနွယ်

၁၀/ပမန(နင်)၂၀၃၂၈၃

ဦးစးသန်း

၃၆၆ ဦး ဲ င်ထွန်း

၉/

ဦးမမင်အမောင်

၃၆၇ အ ေါ်ပန်းဝတ် ည်ဖ ျိုး ၅/
၃၆၈ အ ေါ်ထ

်ထ

်လွင်

၃၆၉ အ ေါ်စစလှိုင်

ဇ(နင်)၀၆၅၈၆၇

လန(နင်)၀၅၉၁၉၀ ဦးမမင်အဆွ

၁၂/ဗဟန(နင်)၁၀၁၈၃၇ ဦး
၈/မမန(နင်)၂၀၆၅၃၃

လွင်

ဦးအ ောင်ဝင်း

၃၇၀ အ ေါ် င်ထ ်ထ ်နင် ၁၃/သနန(နင်)၀၃၈၈၈၉ ဦး င်အမောင်မမင်

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EC)

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)
B.E(EC)

၃၇၁ အ ေါ်အ းနွယ်ဝင်း

၈/မမန(နင်)၂၀၄၆၉၃

ဦးတင်အငွ

A.G.T.I(EC)

၃၇၂ အ ေါ်လှိုင်း မ ြူ

၈/ န (နင်)၁၀၈၆၉၉

ဦးအဇော်မ ျိုးဝင်း

A.G.T.I(EP)

ဝန်ထမ်း

၃၇၃ အ ေါ်မမအ းအ းသန်းစ

၇/တငန(နင်)၁၉၂၆၇၇

ဦးမမသန်း

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

(နင်)၁၇၇၀၆၄ ဦးဝင်းနင်

B.E(EP)

၃၇၄ အ ေါ် စ်နှင်းထ ်နင် ၁၂/သဃ
၃၇၅ အ ေါ်ဇူးဇူး

၅/

၃၇၆ အ ေါ်မ ြူးသီ အ

ော်

၃၇၇ အ ေါ်မမတ်မွန် င်

လထ(နင်)၁၈၄၁၆၂ ဦးမင်းအဆွ

၉/မတ (နင်)၁၆၉၉၃၁
၈/မမန(နင်)၂၂၅၉၆၃

၃၇၈ အ ေါ် င်မမတ်စး

၁၁/ပဏ

၃၇၉ အ ေါ်အ းမောဦး

၅/

၃၈၀ ဦးအနအ

၉/စ

ော်စွောလင်း

၃၈၁ ဦးမးမင်းဖ ျိုး

ဦးသန်းအ ောင်

B.E(EC)

ဦးအ

ော်မင်း င်

B.E(EP)

ော်စန်

B.E(EP)

ော်ဝင်းစန်

B.E(EC)

(နင်)၀၅၉၅၂၉ ဦးအ

ဘလ(နင်)၂၀၂၅၁၂ ဦးအ

၈/ စ

န(နင်)၀၉၈၄၆၆
(နင်)၂၃၂၂၆၅

B.E(EC)

ဦးမွန် ျို
ဦးညွန်ဝင်း

B.E(EP)
A.G.T.I(EC)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၃၈၂ အ ေါ် င်မောဖ ျိုး

၉/ပ န(နင်)၂၅၉၈၇၂

ဦးအ ောင်တင်ဝင်း

၃၈၃ အ ေါ်ဆဧပ ယ်ဦး

၁၃/တ

၃၈၄ ဦးဇင်မင်းသူ

၁၄/လမန(နင်)၁၁၉၅၄၇ ဦးထွန်းထွန်း

၃၈၅ အ ေါ်ဖ ျိုး စ

၇/ပတန(နင်)၁၃၅၁၆၉

ဦးစးနင်

၃၈၆ ဦးအဝယ

၉/ မဇ(နင်)၀၄၃၆၃၁

ဦး

၃၈၇ အ ေါ်အ းအ းစး

၇/ တ (နင်)၁၅၉၀၉၅

ဦးတင်သန်း

၃၈၈ ဦး န်သူထ

န(နင်)၂၆၇၈၇၃ ဦးအ

ော်မမင်ဦး

ပညာအ ည်
အချင်ား
B.E(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

အလး

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)

်

၅/

ဘလ(နင်)၂၀၀၃၄၀ ဦးတင်ဝင်းအမောင်

A.G.T.I(EP)

၃၈၉ ဦးဝင်းမမင်အဇော်

၅/

ဘလ(နင်)၂၀၃၅၈၈ ဦးအမောင်ဝင်း

A.G.T.I(EP)

၃၉၀ အ ေါ်ထ ်ထ ်အ ောင် ၅/

ဘလ(နင်)၁၉၂၄၅၀ ဦး င်အမောင်တင်

A.G.T.I(EC)

၃၉၁ အ ေါ်နီလောထွန်း

၅/

ဘလ(နင်)၁၈၈၅၈၈ ဦး စ်တင်

A.G.T.I(EC)

၃၉၂

၉/

ဘလ(နင်)၂၀၂၄၈၉ ဦးမမတ်မ ျိုးသူ

A.G.T.I(EC)

အ ေါ်အနွးထ

်ထ

်မ ျိုးသူ

၃၉၃ အ ေါ်ပွင်ဖ ျိုးအဝ

၈/တလန(နင်)၀၄၆၈၀၅ ဦးသန်းအ ောင်

B.E(EP)

၃၉၄ အ ေါ်သနတာအ ောင်

၈/ထလန(နင်)၀၅၀၇၃၃ ဦးအ ဝင်း

B.E(EP)

၃၉၅ အ ေါ် မူမူထွန်း

၁၀/

B.E(EP)

၃၉၆ ဦး စ်

၉/မထလ(နင်)၃၀၆၆၇၉ ဦး စ်ဝင်း

B.E(EP)

၃၉၇ ဦး မင်း ျို

၉/မထလ(နင်)၃၂၀၅၂၁ ဦး ျို ျို( )အမောင် ျို

B.E(EP)

၃၉၈ အ ေါ်

၉/

ပတ(နင်)၂၇၂၇၃၄ ဦးမမင်အ ွှေ

B.E(EP)

၅/ဟမလ(နင်)၁၀၉၉၃၀ ဦးအမောင်ထွန်း

B.E(EP)

ဦး

ဖ ျိုး

၃၉၉ အ ေါ်နန်း

တင်

မ (နင်)၁၂၉၉၄၈ ဦးထွန်းဝင်း

၄၀၀ ဦးအနလင်းအမောင်

၉/ မဇ(နင်)၀၅၀၆၃၉

၄၀၁ အ ေါ်မမင်မမင်အ း

၅/တဆန(နင်)၁၃၃၅၃၂ ဦးအ

၄၀၂ ဦးအဇော်မ ျိုးထွန်း

၈/မမန(နင်)၂၃၂၅၁၀

၄၀၃ အ ေါ်သဉ္ဇောဦး
၄၀၄ ဦးအ ောင်ဖ ျိုးအ
၄၀၅ အ ေါ်အ းမမင်က

၁၃/တ

ဦးအမောင်အမောင်
ော်ဝင်း

ဦးအဇော်မင်းအထွး

န(နင်)၂၇၆၉၃၄ ဦး င်အမောင်အငွ

ော်

၉/ငဇန(နင်)၁၃၁၇၉၀

ဦးအ

ည်

၅/ပလန(နင်)၀၉၂၆၃၇

ဦး

မှတ်ချက်

ော်အဆွ
လင်း

A.G.T.I(EC)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EC)
B.E(EC)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၄၀၆ အ ေါ်မမတ်နးအဝ

၅/မ န(နင်)၂၅၀၇၅၁

ဦးအ

ော်ဝင်း

B.E(EP)

၄၀၇ အ ေါ်

၅/ပလန(နင်)၁၁၀၃၄၇

ဦးအ

ော်ညွန်

A.G.T.I(EC)

ဖ ျိုး

၄၀၈ အ ေါ်သင်း

စး

၁၄/

န(နင်)၁၄၅၅၄၇ ဦးအ

၄၀၉ အ ေါ်တင်ဇောဝင်းမပည်

၂/လ

န(နင်)၀၈၀၀၅၉ ဦး င်အမောင်သန်း

၄၁၀ အ ေါ်အဝနွယ်အ ောင်

၉/ငသ (နင်)၀၀၇၀၂၆

ဦးမ ျိုးမမင်အ ောင်

၈/သ န(နင်)၁၀၉၀၉၈

ဦးဝင်းဗလ်

A.G.T.I(EP)

၄၁၂ အ ေါ် ယ် ီဝင်း

၉/သစန(နင်)၁၃၇၆၅၂

ဦးဝင်းဗလ်

B.E(EP)

၄၁၃ အ ေါ်တင်မ ျိုးလှိုင်

၅/မ န(နင်)၂၅၅၈၉၆

ဦးဝင်းနင်

B.E(EP)

၄၁၄ အ ေါ်ဝင်းဝင်း

၅/မ န(နင်)၂၆၆၇၄၅

ဦး င်အမောင်ဦး

B.E(EP)

၄၁၅ ဦးဟန်းစည်သူ

၈/ စ

ဦးထွန်းလင်းအဇော်

၄၁၆ ဦးဖ ျိုးစည်သူ

၈/မသန(နင်)၁၃၇၀၉၀

ဦးနန်းဦး

၄၁၇ အ ေါ်မးသူဇော

၉/တသန(နင်)၂၁၃၂၂၉

ဦးမမင်အ ောင်

B.E(EP)

၄၁၈ အ ေါ်သ

၈/ စ

(နင်)၂၀၅၆၂၈

ဦးလှအ ွှေ

B.E(EC)

န(နင်)၂၁၁၅၀၆

ဦး င်စး

B.E(EC)

၄၁၁ ဦးဟန်း

ထ

်

်ထေားအဝ

(နင်)၂၃၈၂၆၆

၄၁၉ အ ေါ် ြူး ြူး

၈/မ

၄၂၀ အ ေါ် သနတာမး

၉/မထလ(နင်)၂၈၂၄၀၅ ဦးအ

၄၂၁ ဦးအ ောင် မ်းမင်း
၄၂၂ အ ေါ် င်ဖငမ်း မ်း
၄၂၃ ဦးဖငမ်းမင်းထ

်

၄၂၄ ဦးအမောင်မမင်ထွန်း

၁၂/

ော်အ

ော်

ော်စး

မတ(နင်)၀၆၆၆၇၄ ဦးဝင်းမမင်

B.E(EC)
B.E(EP)
B.E(EP)

A.G.T.I(EP), B.A(Hist;)

A.G.T.I(EC)

B.E(EC)
A.G.T.I(EP), B.Sc(Phys;)

၇/ တ (နင်)၁၃၁၄၅၄

ဦးမမသန်း

B.E(EC)

၉/ မဇ(နင်)၀၄၆၁၅၈

ဦးလှမင်း

B.Tech(EP)

၁၁/တ

၄၂၅ အ ေါ်သွယ်သွယ်ထွန်း ၅/

န(နင်)၀၈၉၆၃၇ ဦးအ းအမောင်

ဘလ(နင်)၁၉၉၈၇၉ ဦးမမင်အ း

B.E(EP)
B.E(EP)

၄၂၆ ဦးဖ ျိုးပင်

၂/လ

န(နင်)၁၀၅၈၄၂ ဦးစမမင်ဦး

B.E(EP)

၄၂၇ အ ေါ် ယ် ီအ ောင်

၂/လ

န(နင်)၀၇၅၉၆၁ ဦးအ ောင်အဘော်

B.E(EP)

၄၂၈ အ ေါ်သ

၅/

်သ

် င်

၄၂၉ အ ေါ်မ ျိုးသူအ ောင်

ဘလ(နင်)၁၅၇၈၁၂ ဦးအ းမမင်

၅/ပလဘ(နင်)၀၈၀၉၅၈ ဦးသန်းဝင်း

မှတ်ချက်

B.E(EP)
B.E(EP)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ပညာအ ည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

အချင်ား

၄၃၀ အ ေါ်ပးမမတ်နးအဇော်

၅/ပလဘ(နင်)၀၈၂၉၆၇ ဦးသန်းနင်

B.E(EP)

၄၃၁ ဦး ဲ

၈/ဆ န(နင်)၀၇၉၄၁၅

ဦးသန်းအမောင်

B.E(EP)

ဦးမမင်ဆန်း

B.E(EP)

၄၃၂ အ ေါ်မ ြူမ ြူဆန်း
၄၃၃ အ ေါ်နှင်းသူဇောအ

၉/မ န(နင်)၂၃၂၂၈၇
ော်

၄၃၄ အ ေါ်အမသူဇောလွင်

၈/မ

၄၃၅ အ ေါ်အစောယနွယ်
၄၃၆ အ ေါ်အ းဖငမ်းဆ
၄၃၇ ဦးအ

၉/တသန(နင်)၁၉၈၉၅၈ ဦးအ
န(နင်)၂၁၇၉၀၉

B.E(EC)

၁၂/ လန(နင်)၀၄၇၄၈၅ ဦးသီလသမ်း

B.E(EC)

၅/

၁/မ

၄၃၉ အ ေါ်အဆွအဆွသ
၄၄၀ အ ေါ်သ
၄၄၁ အ ေါ်ထူး

်နှင်းဦး
အဋဝင်း

ဦးမ ျိုးမမင်

B.E(EP)

လထ(နင်)၂၀၃၂၉၆ ဦးတင်အ ောင်

၄၃၈ ဦးဘန်အထောင်အနာ်
်

B.E(EP)

ဦးဆန်းအမောင်

၈/ မန(နင်)၁၆၄၂၇၈

ော်ဇင်လင်း

ော်မင်း

န(နင်)၂၁၁၈၄၂

B.E(EP)

ဦးဂ ောအနာ်

B.E(EC)

၅/ထ န(နင်)၀၈၁၆၈၈

ဦးမမင်အမောင်

B.E(EC)

၈/မ

ဦး

န(နင်)၂၅၈၈၁၉

ျွန်ဦး( )လှမမင်

A.G.T.I(EP)

၉/ပဥလ(နင်)၀၅၈၂၈၆

ဦးဝင်းနင်

B.E(EC)

၄၄၂ အ ေါ်မးမးစ

၈/ မန(နင်)၁၉၁၀၄၉

ဦးအဇော်ဝင်းလှိုင်

B.E(EC)

၄၄၃ အ ေါ်အမပပ စ်

၉/တသန(နင်)၂၂၂၀၅၃ ဦးမးမင်းစး

၄၄၄ အ ေါ်ထ ်ထ ်အ ောင်

၅/မ န(နင်)၂၆၀၀၆၅

ဦးသန်းထွန်းအ ောင်

B.E(EC)

၄၄၅ အ ေါ်စအဝဇင်ထွန်း

၉/မ န(နင်)၂၅၆၃၉၆

ဦးထွန်းညွန်

B.E(EP)

၄၄၆ ဦးအဌးအ ောင်လင်း

၅/ တန(နင်)၁၀၄၃၁၃ ဦးထွန်းထွန်း

၄၄၇ အ ေါ်စးစ မ်

၅/စ

၄၄၈ အ ေါ်ပပျိုးမမင်မော
၄၄၉ အ ေါ် င်ဇောဝင်း

A.G.T.I(EP)

B.Tech;(EP)

ဦး င်အမောင်ဝင်း

B.E(EP)

၉/မ န(နင်)၂၇၃၇၀၅

ဦးတင်အမောင်အဆွ

B.E(EC)

၉/မ န(နင်)၂၃၆၆၄၄

ဦးအ းဝင်း

B.E(EC)

၄၅၀ အ ေါ် တနာထွန်း

၅/

၄၅၁ အ ေါ်အဝဖ ျိုးအမော်

၈/ပ

၄၅၂ အ ေါ်အ ွှေဇင်နင်
၄၅၃ အ ေါ်အ း မ်းသူ

န(နင်)၂၃၈၃၁၀

လန(နင်)၀၆၅၆၉၅ ဦးအဇော်မမင်
(နင်)၂၇၈၀၆၉

A.G.T.I(EC)

ဦးဝင်းအဇော်

B.E(EC)

၈/ပမန(နင်)၁၃၀၃၈၁

ဦးအ

B.E(EC)

၈/ပ

ဦးအ ောင်အ

(နင်)၂၇၇၈၉၉

မှတ်ချက်

ော်နင်
ော်က

ည်

B.E(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၄၅၄ အ ေါ် င်သနတာထွန်း

၅/မ န(နင်)၂၆၂၆၈၈

၄၅၅ အ ေါ်နွယ်နွယ်ထွန်း

၉/

အဘအမည်

B.E(EC)

ပတ(နင်)၂၃၂၈၉၀ ဦးလှထွန်း

B.E(EP)

၈/မမန(နင်)၂၀၄၇၈၄

ဦးသူ အ

၄၅၇ အ ေါ်အမမမတ်သူ

၁/မ

ဦးအ

၄၅၈ ဦးမပည်သူဝင်း

၉/မတ (နင်)၁၈၀၉၅၅

ဦးတင်

၄၅၉ အ ေါ်ဝင်း တနာငယ်

၅/ဝသန(နင်)၀၇၅၄၃၂

ဦးအ ောင်အ

န(နင်)၁၈၂၂၄၂

ော်

ော်အ

လတ(နင်)၀၉၃၆၆၅ ဦးမမအ ောင်

၄၆၁ အ ေါ်အစောစနဒာ

ဘလ(နင်)၂၀၃၈၃၆ ဦးအ

၄၆၃ ဦးအ

ော်အ

B.E(EP)
ော်

B.E(EP)

ော်တး

B.E(EP)
B.E(EC)

ော်မင်းသူ

A.G.T.I(EC)

ော် ၅/

ဘလ(နင်)၂၃၂၆၀၈ ဦးအဇော်နင်

A.G.T.I(EC)

၅/

ဘလ(နင်)၂၃၄၀၂၅ ဦးထွန်းအ ွှေ

A.G.T.I(EP)

ော်မင်းလွင်

၄၆၄ ဦး ဲလင်းအ ောင်

၉/ မစ(နင်)၀၇၈၄၇၈

ဦးအ ောင်အ

ော်စး

၉/မထလ(နင်)၃၂၀၆၅၁ ဦးအ

၄၆၆ အ ေါ်အ းမမတ်စနဒာစး

၈/ပ

(နင်)၂၅၅၀၁၂

ဦးမမင်စး

B.E(EP)

၄၆၇ အ ေါ်ပပျိုး လှိုင်

၉/ပ

(နင်)၀၃၉၂၅၀

ဦးတင်ဝင်း

B.E(EP)

၄၆၈ အ ေါ်အမမမတ်မွန်

၈/ မန(နင်)၁၇၀၃၆၈

ဦး င်အမောင်တင်

B.E(EP)

၄၆၉ အ ေါ်ယွန်းသီ ထွန်း

၁/

ဦးထွန်းဝင်း

B.E(EP)

၄၇၀

ော်

၇/ တန(နင်)၁၅၀၆၃၇

ဦးအ

B.E(EP)

၄၇၁ အ ေါ်ဖငမ်းအ းအ ောင်

၇/တငန(နင်)၂၀၅၉၆၈

ဦးအဇော်ထူးအ ောင်

B.E(EC)

၄၇၂ အ ေါ်လဲလဲမွန်

၁/မညန(နင်)၁၆၆၂၆၉

ဦးအ ောင်ထွန်း

B.E(EP)

အ ေါ်မ ျိုးသနထာထ

၄၇၃ အ ေါ်အမသ

်ထ

်အ

်ဦး

ော်ဝင်း

A.G.T.I(EC)

၄၆၅ အ ေါ်ဖငမ်းဖငမ်းအ း

န(နင်)၀၅၁၄၂၁

မှတ်ချက်

B.E(EP)

၄၆၀ အ ေါ်ဖငမ်းသီတောအ ောင် ၅/

၄၆၂ ဦးအ ောင်အ

အချင်ား

ဦးစန်ဝင်း

၄၅၆ အ ေါ်ဇင်သူဟန်

၅/

ပညာအ ည်

ော်မမင်ဦး

၁၀/သထန(နင်)၂၁၇၂၄၁ ဦးအ းဖမျိုင်

B.E(EP)

B.E(EP)

၄၇၄ အ ေါ်အ းမမတ်မွန်

၉/ပဥလ(နင်)၀၅၄၈၆၂

ဦးအ ွှေလှဝင်း

A.G.T.I(EP)

၄၇၅ အ ေါ်မပည််မပည်စးစ

၉/သစန(နင်)၁၇၄၅၆၈

ဦးစးနင်

A.G.T.I(EC)

၄၇၆ အ ေါ် မ ြူ

၁၄/ငပတ(နင်)၁၈၀၄၃၈ ဦးမမစး

B.E(EC)

၄၇၇ ဦးသူ အ ောင်

၇/လပတ(နင်)၁၅၆၄၁၃ ဦး န်းလှိုင်

B.E(EP)
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နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

အချင်ား

၄၇၈ အ ေါ်သီတောအ ောင်

၅/ ဘန(နင်)၁၈၁၅၈၇

၄၇၉ အ ေါ် င်မ ျိုးလင်း

၅/

၄၈၀ အ ေါ်လှိုင်လှိုင်ဝင်း

၅/ ဘန(နင်)၂၀၆၉၂၀

ဦးအသောင်းမမင်

B.E(EC)

၄၈၁ အ ေါ်မ ျိုးသဇင် ူး

၇/

ဦးမ ျိုးမမင်အထွးနင်

B.E(EC)

၄၈၂ အ ေါ်အ ွှေယမင်းထ
၄၈၃ အ ေါ်သွယ်သွယ်ဝင်းအ ွှေ

ဦးအသောင်းအ း

ပညာအ ည်

တ(နင်)၁၃၄၉၅၅ ဦးလှ

ဝန(နင်)၁၃၅၉၁၆

င်း

B.E(EP)
B.E(EC)

် ၇/သဝတ(နင်)၁၄၁၅၆၁ ဦးလင်းနင်

A.G.T.I(EP)

၁၂/တတန(နင်)၂၂၄၂၁၈ ဦးအစောဘောဘလ

B.E(EC)

၄၈၄ အ ေါ်သီ

၈/ပ

(နင်)၂၇၀၆၈၄

ဦးလှသန်း

B.E(EC)

၄၈၅ အ ေါ်ယယမွန်

၈/ စ

(နင်)၁၈၃၁၃၈

ဦးညွန်အမောင်

B.E(EC)

၄၈၆ အ ေါ်စအဝဖ ျိုး

၈/ပ

(နင်)၂၇၅၀၉၈

ဦးဝင်းအ း

B.E(EC)

၄၈၇ ဦးသန်ဇင်ထွန်း

၅/စ

န(နင်)၂၄၆၁၈၆

ဦးထွန်းလွင်

B.E(EP)

၄၈၈ အ ေါ် င်သနတာ

၉/မ န(နင်)၂၇၅၇၈၇

ဦးအ

၄၈၉ ဦး ဲလင်းအ ောင်

၉/မ န(နင်)၂၃၁၅၉၆

ဦးစန်းလွင်

၄၉၀ အ ေါ်သဇင်ဦး

၁၀/မလမ(နင်)၂၅၉၂၈၀ ဦးအ

၄၉၁ အ ေါ်အမမမတ်မွန်

၅/

၄၉၂ အ ေါ်နှင်းမ ြူမ ြူထွန်း ၅/

ော်မမင်

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

ော်ဝင်း

လန(နင်)၀၅၉၆၉၇ ဦးအသောင်းက

B.E(EP)
ည်

လန(နင်)၀၅၉၆၉၃ ဦးညွန်အသောင်း

B.E(EC)
B.E(EP)

၄၉၃ ဦးဗစ်တောညီညီ

၁၂/ ဂမ(နင်)၀၂၅၇၄၄

ဦးဟ ဲသွမ်း

B.E(EP)

၄၉၄ အ ေါ်မောမောမမင်

၈/မမန(နင်)၂၁၃၆၈၄

ဦးစန်ဝင်း

B.E(EP)

၄၉၅ အ ေါ်စလှိုင်ဖ ျိုး

၉/မ န(နင်)၂၄၄၄၉၄

ဦးအ း

၄၉၆ အ ေါ်နန်း ျို ျိုအ ောင် ၁၃/

မန(နင်)၁၃၃၅၁၀

A.G.T.I(EP)

ဦးသန်းမမင် ( )အမောင်မမင်

B.E(EC)

၄၉၇ အ ေါ် င်နှင်းဦး

၈/ န (နင်)၁၃၄၅၅၂

ဦးသန်းစး

B.E(EP)

၄၉၈ အ ေါ်ဇင်မောဦး

၉/ဝတန(နင်)၁၄၉၃၁၃

ဦးစန်ဝင်း

B.E(EC)

၄၉၉ ဦးနင်လင်းအ ောင်

၈/ မန(နင်)၂၀၂၇၀၀

ဦး င်အမောင်ဆင်

၅၀၀ အ ေါ်ဖငမ်းဖငမ်းစ

၅/မ န(နင်)၂၅၈၇၈၆

ဦးစန်းဝင်း

B.E(EP)

၅၀၁ အ ေါ်ဇူးမမတ်နးဦး

၅/စ

ဦးမင်းမင်းအသော်

B.E(EP)

န(နင်)၂၆၃၁၇၉

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

ပညာအ ည်

အဘအမည်

အချင်ား

၅၀၂ ဦးပင်စးဦး

၁၃/မနန(နင်)၀၂၆၉၄၇

၅၀၃ ဦးအဝယစး

၁၄/

န(နင်)၁၆၃၉၃၀ ဦးမမင်ဦး

B.E(EP)

၁၂/ဥ

တ(နင်)၁၉၂၁၆၀ ဦးပမ် ှင်း င်

B.E(EP)

၅၀၄ ဦးတွောလ် န်

မ်း

၅၀၅ အ ေါ် သနတာအ

ဦးတင်အ ောင်စး

B.E(EC)

ော်

၉/သစန(နင်)၁၇၀၁၆၅

ဦးစန်အမောင်မမင်

B.E(EP)

၅၀၆ အ ေါ်ယွန်းအ ွှေစင်မး

၉/မ န(နင်)၂၆၆၉၉၇

ဦးသန်းစး

B.E(EC)

ဆန(နင်)၁၆၀၁၄၆ ဦးစးတင်

B.E(EP)

၅၀၇ အ ေါ်သ
၅၀၈ အ ေါ်က

်င ူး
ြူက

၉/

ြူမော

၅၀၉ အ ေါ်ပပလင်း

၉/မထလ(နင်)၃၁၉၆၄၆ ဦးအ းမင်း

B.E(EP)

၉/မထလ(နင်)၃၂၈၉၃၄ ဦးထွန်းက

ွယ်

B.E(EP)

ဦး င်အမောင်စး

B.E(EP)

၅၁၀ အ ေါ်ထ

်ထ

်

၉/ပဘန(နင်)၁၇၁၈၉၃

၅၁၁ အ ေါ်ထ

်ထ

်နင်

၉/မထလ(နင်)၂၇၄၆၉၀ ဦးထွန်းအဝ

B.E(EP)

၅၁၂ အ ေါ်စယမင်း

၈/ မန(နင်)၁၉၇၃၁၆

ဦးသန်းထွန်း

B.E(EC)

၅၁၃ ဦးအ း မ်းဖ ျိုး

၈/ မန(နင်)၁၇၈၈၅၈

ဦးမ ျိုးမမင်

B.E(EP)

၅၁၄ အ ေါ်အ းမမတ်ဇင်

၈/မမန(နင်)၂၀၄၇၉၃

ဦးဝင်းအဆွ

B.E(EP)

၅၁၅ အ ေါ်ထေားထေားဦး

၈/မမန(နင်)၂၃၁၇၃၀

ဦးစပင်

B.E(EP)

၅၁၆

်အ ောင်

၇/တငန(နင်)၂၀၄၂၉၁

ဦးအသောင်းအ း

B.E(EP)

၅၁၇ အ ေါ်အ းစမ်စမ် မ်း

၈/ န (နင်)၁၃၀၂၆၅

ဦးအမောင်အမောင်အ း

B.E(EP)

၅၁၈ အ ေါ် သနတာစးဝင်း

၉/ မ (နင်)၁၅၀၆၁၃

ဦးထင်အ

B.E(EP)

၅၁၉ ဦးထ ်ဝင်မမတ်အ ောင်

၈/မဘန(နင်)၁၅၄၃၉၄

ဦးမမင်သန်း

A.G.T.I(EP)

၅၂၀ ဦးသန်အဇော်ဦး

၉/မ

န(နင်)၁၃၀၃၈၂

ဦးနန်းအမောင်

B.E(EP)

၉/မဟမ(နင်)၀၄၉၂၈၆

ဦးလှဝင်းမမင်

M.E(EP)

၅၂၂ အ ေါ်ဇင်မီမီအသော်

၈/ပ န(နင်)၁၁၇၄၆၃

ဦးစးနင်

B.E(EP)

၅၂၃ အ ေါ်အ းစနဒာအ ောင်

၅/စ

ဦးဝင်းလွင်ဦး

B.E(EC)

၅၂၄ အ ေါ်အမမီ ူး

၈/စလန(နင်)၁၈၄၈၁၉

ဦးအ ောင်သန်းက

၅၂၅ အ ေါ်အ းအ း

၈/ဆ န(နင်)၀၈၇၉၃၄

ဦးအ းဝင်း

အ ေါ်နင်ထ

၅၂၁ အ ေါ်အ

်ထ

ောအ

င်

န(နင်)၂၄၃၄၇၉

မှတ်ချက်

ော်စး

ွယ်

B.E(EP)
B.E(EP)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

၅၂၆ အ ေါ် ဇောမး

၅/ဆလ

အဘအမည်

(နင်)၀၈၆၄၈၈ ဦးအ

ော်အ းလွင်

B.E(EP)

ော

B.E(EP)

၅/

၅၂၈ ဦး ဲလင်းအ ောင်

၉/ဝတန(နင်)၂၂၂၈၅၅

ဦး င်အမောင်အထွး

A.G.T.I(EP)

၅၂၉ အ ေါ်နှင်း အထွး

၉/ငဇန(နင်)၁၁၈၅၇၈

ဦး င်အမောင်အထွး

B.E(EC)

၅၃၀ အ ေါ်ဇင်မောအ ောင်

၉/ငဇန(နင်)၁၀၈၅၀၆

ဦးလှမ ျိုး

B.E(EC)

၅၃၁ အ ေါ် င်မ ျိုးအ း

၉/ငဇန(နင်)၁၀၉၆၈၈

ဦးဝင်းအ ောင်

B.E(EC)

၅၃၂ အ ေါ်လွင်လွင်အ ောင်

၈/စလန(နင်)၁၅၅၉၄၇

ဦးစးတင်

B.E(EP)

၅၃၃ အ ေါ်သင်းသင်းအ း

၅/ ဘန(နင်)၁၇၅၆၀၀

ဦးမ ျိုးအဇော်

M.E(EP)

၅၃၄ ဦးဇင်မင်းထွန်း

၈/မဘန(နင်)၁၄၄၇၈၂

ဦးဝင်းမမင်ထွန်း

၅၃၅ အ ေါ် င်မောလွင်

၈/စလန(နင်)၁၇၂၂၉၁

ဦးသန်းဝင်း

ီအဇော်

၅၃၇ အ ေါ်သဲ မ ြူ
၅၃၈ အ ေါ်က

ည်က

်

တ (နင်)၁၆၅၃၆၀ ဦးအဇော်မင်းအ ောင်

B.E(EC)
B.E(EC)
B.E(EC)

ည်မွန် ၁၄/ဟသတ(နင်)၃၃၉၃၉၅ ဦးလှမမင်

B.E(EC)

၁၁/သတန(နင်)၀၈၂၇၁၀ ဦးညီစမမင်

်အဇော်ဦး

၅၄၁ အ ေါ်နီလောအ

ော်ဇင်

၇/ တ (နင်)၁၅၁၉၅၀

ဦးမ ျိုးအဇော်ဦး

၈/မသန(နင်)၁၅၁၂၂၁

ဦးမမင်အ ွှေ

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EC)

၅၄၂ အ ေါ် င်အလးမ ြူ

၉/ဝတန(နင်)၁၉၇၉၉၅ ဦး ဲလင်းထွန်း

B.E(EC)

၅၄၃ အ ေါ်သ

် စ

၉/ပသ

B.E(EP)

၅၄၄ အ ေါ်ထ

်ထ

်ဦး

(နင်)၁၂၈၇၂၁ ဦးမင်းနင်အ း

၅/မ န(နင်)၂၉၅၉၃၇

ဦးစန်းတင်

B.E(EC)

၅၄၅ ဦး င်အဇော်ဦး

၅/

လထ(နင်)၂၀၇၈၁၄ ဦးအဇော်နင်

B.E(EC)

၅၄၆ အ ေါ်သင်းမမလွင်

၅/

ဘလ(နင်)၁၈၄၄၈၀ ဦးဝင်းအသောင်း

B.E(EP)

၅၄၇ အ ေါ်အစောဝတ် ည်ဇင် ၁၁/

တန(နင်)၀၈၉၀၉၀ ဦးအစောအမောင်ညွန်

၅၄၈ အ ေါ်ဘီဘီစး

၈/ထလန(နင်)၀၅၂၃၆၁ ဦးအ

၅၄၉ အ ေါ်သနတာအမောင်ဝင်း

၉/မဟမ(နင်)၀၂၃၈၆၉

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP)

၉/တသန(နင်)၁၈၅၉၀၉ ဦးဘဝင်း

၅၃၉ ဦးအ ောင်
၅၄၀ ဦးထ

၇/

ဦးအ

အချင်ား

၅၂၇ အ ေါ်သဂီအ ောင်

၅၃၆ အ ေါ်အနာ်မမဧ

နန(နင်)၀၇၈၈၁၂

ပညာအ ည်

B.E(EC)

ော်စွောဝင်း

B.E(EC)

ဦးစန်အမောင်ဝင်း

B.E(EC)
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အမည်

၅၅၀ အ ေါ်

ကတ်အမှတ်
စ်မွန်

၁၂/မ

၅၅၁ အ ေါ်အမသနတာအ း
၅၅၂ အ ေါ် င်က

ျိုးအထောင်

၅၅၅ ဦးငွန်ထန်
၅၅၆ ဦးအ

၁၄/

ဲ

ော်သူ

၅၅၇ ဦးလ န်လင်း
၅၅၈ ဦး ဲဝင်းထ

ဦးစန်းအ း

အချင်ား

B.E(EC)

ထ(နင်)၁၉၅၈၃၃ ဦးတင်ဦး

B.E(EC)

၄/ဟ န(နင်)၀၄၂၇၂၃

ဦးထလွန်အဟး

B.E(EP)

၄/ဟ န(နင်)၀၄၁၀၆၁

ဦး ွေါ

B.E(EP)

၁၁/ဂမန(နင်)၀၄၅၃၂၄

ဦးတင်ထွန်း

ဲ

B.E(EP)
င်

B.E(EP)

၉/ပဘန(နင်)၁၉၉၄၀၅

ဦးသန်းဝင်း

A.G.T.I(EC)

၅၅၉ အ ေါ်အမသင်း င်

၇/ပ န(နင်)၄၂၃၃၁၄

ဦးအဇော်ဝင်း

A.G.T.I(EC)

၅၆၀ အ ေါ်နှင်း ီဇင်ဘော

၉/ညဥန(နင်)၁၈၂၆၃၈

ဦးမမင်နင်

B.E(EP)

၅၆၁ အ ေါ်ဖ ျိုး ဇော

၉/ညဥန(နင်)၁၈၂၆၅၀

ဦးသန်းအဇော်ဦး

B.E(EP)

၅၆၂ အ ေါ်မးမးစ

၉/

၅၆၃ ဦးဉောဏ်လင်းဖ ျိုး

၁၂/လ

၅၆၄ အ ေါ်မယဉ်စနင်း

ပတ(နင်)၂၃၅၆၈၁ ဦး င်အမောင်ညွန်
န(နင်)၂၁၆၄၇၅ ဦးသန်းဟန်

၇/ပ န(နင်)၃၁၃၁၆၇

B.E(EP)
B.E(EP)

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EP)

၅၆၅ အ ေါ်နှင်းအဝအဝအ ောင် ၁၃/တ

န(နင်)၂၆၉၆၅၄ ဦးအမပောင်းအ ွှေ

B.E(EP)

၅၆၆ အ ေါ် င်ဝင်ဝေါ ူး

ထ(နင်)၁၅၈၈၀၉ ဦးသန်းမမင်

B.E(EP)

၁၄/

၅၆၇ အ ေါ် င်သီတောအ

၅/ယမပ(နင်)၀၉၇၁၂၂

ဦးအ ွှေအ

၅/ ဘန(နင်)၂၂၂၃၀၃

ဦးအ ောင်မမင်

A.G.T.I(EP)

၅/ ဘန(နင်)၂၀၉၄၃၉

ဦးဘန်းအ

A.G.T.I(EP)

၅၇၀ ဦးမင်းသူနင်

၅/ ဥန(နင်)၀၉၃၇၄၆

ဦးမ ျိုးအ ောင်က

၅၇၁ ဦးဟန်းသူ လွင်

၈/ပ န(နင်)၁၂၀၃၀၁

ဦးသန်းအ း

B.E(EP)

၅၇၂ ဦး မ်းအမမအ ောင်

၁၄/ဟသတ(နင်)၃၃၀၆၃၈ ဦးမမင်လှိုင်

B.E(EP)

၅၇၃ ဦးအသော် ီ

၁၁/သတန(နင်)၁၀၃၅၈၅ ဦး န်းမမင်

A.G.T.I(EP)

ော်

၅၆၈ ဦးအဝမးအ ောင်
၅၆၉ ဦးတးတ

်အ

ော်

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EC)

၁၂/ စန(နင်)၂၂၃၉၈၉ ဦး ပ်လန်း
်

ပညာအ ည်

B.E(EP)

၁၄/ပသန(နင်)၂၁၄၆၉၄ ဦးမမင်အ ောင်

၅၅၃ အ ေါ်အ းသင်း င်
၅၅၄ ဦး ပ်

(နင်)၁၆၀၈၀၁ ဦးလှအ ွှေ

၈/ မန(နင်)၁၇၉၁၁၇

င်းအမ

အဘအမည်

ော်

B.E(EC)

ော်
ည်

B.E(EP)
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

အ ေါ်မင်လှအဟမောအ ောင်

၇/ပ

(နင်)၀၈၃၃၄၄

၅၇၅ အ ေါ်စးစနဒီအဆွ

၅/

၅၇၆ အ ေါ်အ းဖငမ်းသူ

၅/ဝလန(နင်)၁၅၉၈၄၇

၅၇၇ အ ေါ်သီတောမး

၁/မ

ဦးအမောအ ွှေ

ပညာအ ည်
အချင်ား
B.E(EC)

သန(နင်)၁၀၉၄၀၉ ဦးညွန်ဝင်း

A.G.T.I(EC)

ဦးဉောဏ်လှိုင်ဦး

B.E(EP)

တ(နင်)၁၀၅၉၂၁ ဦးတင်မး

B.E(EP)

၅၇၈ အ ေါ် င်မောအဝ

၈/ဂဂန(နင်)၁၂၅၁၅၆

ဦးစန်ထူး

B.E(EC)

၅၇၉ အ ေါ်ဇင်မောအ ောင်

၅/မ န(နင်)၂၉၂၈၈၆

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EP)

၅၈၀ ဦးသ
၅၈၁ ဦး

်အ ောင်
င်း ှန်

၁၄/ဟသတ(နင်)၃၄၃၉၇၀ ဦးစးဝင်း
၆/သ

(နင်)၁၀၄၈၄၅

B.E(EP)

ဦးစးသန်း

A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)

၅၈၂ ဦးစည်သူမး

၇/ တန(နင်)၁၂၈၉၆၅

ဦးမးအ

၅၈၃ အ ေါ်အဝမောထွန်း

၉/

ဦးတင်ထွန်း

၅၈၄ အ ေါ်ဝေါဝေါမမင်

၉/

ဇ(နင်)၀၄၇၄၈၆

ော်သူ

B.E(EP)

ပတ(နင်)၂၀၆၄၆၅ ဦးဝင်းမမင်

B.E(EP)

၅၈၅ ဦးမင်းသစ်ဦး

၈/ဂဂန(နင်)၁၁၂၄၂၄

ဦးဘသန်း

၅၈၆ အ ေါ်အ းမမတ်မွန်

၉/ပဘန(နင်)၁၉၆၂၇၁

ဦး

၅၈၇ အ ေါ်ယဉ်ယဉ်အ း

၈/ပမန(နင်)၁၂၄၀၆၈

ဦးသန်းအ း

B.E(EP)

၅၈၈ အ ေါ်သီတောဝင်း

၈/ မန(နင်)၂၀၂၇၇၆

ဦးအ ောင်မမင်

B.E(EP)

၅၈၉ အ ေါ် င်ဇောက

၉/ပမန(နင်)၂၃၃၇၁၉

ဦးစးမမင်

၅/ဗမန(နင်)၀၆၆၀၄၀

ဦး န်းအ ွှေ

A.G.T.I(EP)

၉/မဟမ(နင်)၀၃၇၈၆၀

ဦးဝင်းအ ွှေ

B.E(EP)

၅၉၀ ဦးအ

ည်စး

ော်မင်း

၅၉၁ အ ေါ်ပွင်မ ြူအမး

၅၉၃

၃/ဘသဆ(နင်)၀၀၈၆၀၂ ဦးလှက
၉/ မ (နင်)၁၃၁၈၅၇

B.E(EP)

B.E(EP)Q

၁၄/ဟသတ(နင်)၂၈၈၇၃၃ ဦးသန်းအဇော်က

၅၉၄ အ ေါ်ရှိုင်း တနာအ ောင်

A.G.T.I(EC)

ဆင်

၅၉၂ အ ေါ်သီ ညျိုညျို
အ ေါ်ထယ်ဝေါဝေါဝင်အ ောင်

ည်

ျိုင်

ဦးအ ောင်စန်

B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
M.E(EP)

၅၉၅ အ ေါ်သင်းစအထွး

၁၂/မဂတ(နင်)၀၉၉၆၈၅ ဦးတင်အမောင်အထွး

B.E(EP)

၅၉၆ အ ေါ်စမွန် င်

၁၃/မဘန(နင်)၀၂၆၁၅၈ ဦးအဇော်မ ျိုးဝင်း

B.E(EP)

၅၉၇ အ ေါ်သန်းသန်းစး

၅/မ န(နင်)၂၆၉၃၀၈

ဦး စ်ပ

မှတ်ချက်

B.E(EP)
E:\Facebook News\2021\e-Government\SAE (Civil, EP, Mech;) 87 (epge)

26
စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

၅၉၈ အ ေါ်ဝင်းမောအ ောင်

ကတ်အမှတ်
၅/ဆလ

အဘအမည်

(နင်)၁၀၈၄၂၂ ဦးမမင်အ း

၅၉၉ အ ေါ်ဟန်စအသော်

၅/မ န(နင်)၃၀၀၁၀၆

ဦးအသော်တော

၆၀၀ အ ေါ် မ် င်ဖ ျိုး

၈/ န (နင်)၁၇၁၅၅၆

ဦးအ ောင်အ

ပညာအ ည်
အချင်ား
B.E(EP)
B.E(EP)

ော်ဦး

B.E(EP)

၆၀၁ ဦးမပည်ဖ ျိုးနင်

၁၂/လမန(နင်)၁၆၁၇၃၅ ဦးသန်းနင်

A.G.T.I(EP)

၆၀၂ အ ေါ်အမမမတ်နးအမောင်

၁/မညန(နင်)၁၆၈၅၀၆

A.G.T.I(EP)

၆၀၃ အ ေါ်သနတာအ း

၉/နထ

၆၀၄ အ ေါ်သမ်သမ်မး

ဦးအမောင်စန်

(နင်)၁၈၉၁၆၉ ဦးအ

၉/မ န(နင်)၂၇၃၆၃၃

ော်အငွ

ဦးစးနင်

B.E(EP)
B.E(EP)

၆၀၅ အ ေါ်သ ေားစနဒီဝင်းအမောင် ၁၁/သတန(နင်)၀၈၄၁၈၃ ဦးဝင်းအမောင်

B.E(EP)

၆၀၆ အ ေါ်နန်းမွန်

B.E(EC)

၆၀၇

အ ေါ်သင်းသမ်သမ်အ ောင်

၆၀၈ ဦးတော ောမင်းဇင်

၅/

နန(နင်)၀၈၁၅၃၃

ဦး စ်အဆွ

၁၀/

ထန(နင်)၁၁၉၆၈၈ ဦးအ ောင်နင်

B.E(EC)

၈/

ထန(နင်)၀၀၈၁၆၆ ဦးအငွအ ောင်

A.G.T.I(EP)

၆၀၉ အ ေါ်အထွးအထွးမော

၁၂/သ

တ(နင်)၁၉၇၃၅၆ ဦးအစောမမအ ောင်

B.E(EC)

၆၁၀ အ ေါ်အဟဇောနွဲွဲ့

၁၂/သ

တ(နင်)၁၇၀၂၀၀ ဦးအ းလွင်

B.E(EC)

၆၁၁ အ ေါ်ဆင်းနန်

၁/

န(နင်)၀၅၇၄၆၄

ဦးဆင်းအနာ်အ ောင်

B.E(EP)

၆၁၂ အ ေါ်သူဇောဝင်း

၈/မ

န(နင်)၁၈၈၆၂၇

ဦးစးတင်

B.E(EC)

၆၁၃ အ ေါ်သူဇောအ ောင်

၈/သ န(နင်)၀၉၁၉၀၂

ဦးအမောင်ဝင်း

B.E(EC)

၆၁၄ အ ေါ် စ်အဇော်အ း

၁၃/လ န(နင်)၁၃၄၈၀၈ ဦးမင်းအဇော်

B.E(EC)

၆၁၅ ဦးနင်လင်းဦး

၇/သ

B.E(EC)

၆၁၆ အ ေါ်နှင်းနှင်း

န(နင်)၁၀၉၇၂၃ ဦးဝင်းဦး

၉/ပမန(နင်)၂၃၄၉၉၀

ဦးမမင်

B.E(EP)

၆၁၇ အ ေါ်ဗန်အန င်

၁၃/

၆၁၈ အ ေါ် င်စးညမ်း

၁၂/သလန(နင်)၁၁၉၀၈၃ ဦးအ းအသောင်း

၆၁၉ ဦးအ ောင်မ ျိုး
၆၂၀ ဦး ဲအဇော်အ ောင်
၆၂၁ အ ေါ် ီအဝသမ်

၈/ပ

လတ(နင်)၀၃၅၀၃၄ ဦးဇအနထန်း

(နင်)၃၂၀၀၆၂

ဦးအဇော်ထွန်း

၅/ဘတလ(နင်)၁၀၆၉၂၇ ဦးသ ဲ
၅/ ဥတ(နင်)၀၈၅၈၆၆

ဦးအ

မှတ်ချက်

B.E(EC)
B.Tech(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EC)

ော်စန်

B.Tech(EC)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၆၂၂ အ ေါ်အမအသော်ဇင်

၅/မ န(နင်)၂၆၅၅၅၃

ဦးတူး

B.E(EC)

၆၂၃ အ ေါ် မ်းအမမ င်

၅/မ န(နင်)၂၉၁၄၆၀

ဦးလှအငွ

B.E(EP)

၆၂၄ အ ေါ် င်အဆွနှင်း

၉/လဝန(နင်)၁၉၉၉၄၆

ဦးစးလှိုင်

B.E(EC)

၆၂၅ ဦး ဲဦးထ

်

၁၂/လ

န(နင်)၂၃၆၃၀၉ ဦးဇမ်ဦး
န(နင်)၂၁၈၁၄၉

A.G.T.I(EP)

၆၂၆ ဦး န်မင်းထွန်း

၈/မ

၆၂၇ အ ေါ်အဝသူဇင်

၉/ပဥလ(နင်)၀၄၀၁၅၈

ဦးမမင်ဟန်

B.E(EC)

၆၂၈ အ ေါ်လမင်းမမမမင်

၅/မမန(နင်)၀၉၉၆၉၅

ဦးမမင်အဆွ

B.E(EP)

၆၂၉ အ ေါ်သဉ္ဇောဦး

၉/ညဥန(နင်)၁၉၁၅၉၉

ဦးအ ောင်မင်း

B.E(EP)

၆၃၀ အ ေါ်ဝင်ဝေါအ ောင်

၉/မထလ(နင်)၃၀၉၆၀၅ ဦးအစောအ ောင်

B.E(EP)

၆၃၁ အ ေါ်ဖ ျိုး မွန်

၈/မလန(နင်)၀၉၀၁၃၂

ဦးဝင်းနင်

B.E(EC)

၆၃၂ အ ေါ်မ ြူစင်သန်းထ ်

၈/ မန(နင်)၁၆၁၄၄၆

ဦးသန်းထ

ဦးအ ောင်မင်းဦး

်

၆၃၃ အ ေါ်ဝသန်သမ်သမ် မ်း ၇/ တန(နင်)၁၁၀၇၈၀ ဦးဝင်းအမောင်
၆၃၄ ဦးအ ောင် ဲသူ

၆/

၆၃၅ အ ေါ်ယွန်းန ီအ ောင်

၉/ပမန(နင်)၂၆၈၅၄၁

၆၃၆ အ ေါ်ဖ ျိုးသီ အဇော်
၆၃၇ အ ေါ်သီ လွင်မး
၆၃၈

၆၃၉ အ ေါ်စမ်းလဲစး
ောင်းထ

၆၄၁ အ ေါ်အ းသ

၅/

၁၂/ဥ

B.E(EC)

ဦးအမောင်အမောင်လွင်

A.G.T.I(EP)

ဦးလွင်မးထွန်း

မ(နင်)၂၁၆၉၈၆ ဦးအ းအ ောင်

်နင် ၇/ပတတ(နင်)၁၅၀၇၈၁ ဦးနင်ဝင်းသန်း
၉/လဝန(နင်)၂၅၁၂၉၁

B.E(EP)

B.Tech(EP)

၁၂/ ဂတ(နင်)၀၇၇၇၁၇ ဦးဝင်းထွန်း

် င်

A.G.T.I(EC)

ဦးဝင်းမမင်

သန(နင်)၁၂၇၆၂၆ ဦးအဇော်ဝင်း

၉/ပမန(နင်)၂၈၀၅၅၉

အ ေါ် ွှေန်းလဲဝတ် ည်အ ောင်

၆၄၀ ဦးအ

န(နင်)၀၇၀၅၄၂

ဦးစးလှိုင်

၆၄၂ အ ေါ်အ းစနဒာအထွး ၅/ဘတလ(နင်)၁၁၅၇၅၅ ဦးမမင်နင်

A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EC)
A.G.T.I(EP), B.Sc(Phys;)

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)

၈/ မန(နင်)၁၈၃၄၈၁

ဦးဝင်းနင်

B.E(EP)

၆၄၄ အ ေါ်မ ျိုးမ ျိုးသွယ်

၈/ မန(နင်)၂၂၇၀၁၃

ဦးဝင်းဦး

A.G.T.I(EC)

ည်က

ည်ပွေား ၅/

ဘလ(နင်)၂၀၂၄၇၁ ဦးလှအသောင်း

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)Q

၆၄၃ အ ေါ်နှင်း မ ြူ

၆၄၅ အ ေါ်က

မှတ်ချက်

B.E(EP)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

၆၄၆ အ ေါ်

ထွန်း

၁/ဝမန(နင်)၀၉၂၀၃၂

၆၄၇ အ ေါ်မ ြူဇင်

၉/

၆၄၈ ဦးမပည်ဖ ျိုးအ

ော်

အဘအမည်
ဦးစန်ထွန်း

ပညာအ ည်
အချင်ား
B.E(EC)

ဆန(နင်)၁၅၄၇၈၂ ဦးဝင်း

B.E(EP)

၁၂/ စန(နင်)၂၄၄၆၁၂ ဦးအဇော်ဝမ်း

A.G.T.I(EP)

၆၄၉ အ ေါ် င်သင်းအဝ

၁၀/ဘလန(နင်)၁၂၃၉၀၆ ဦးအ ောင်မ ျိုးဦး

B.E(EP)

၆၅၀ အ ေါ်

၁၄/ဟသတ(နင်)၂၈၉၇၄၉ ဦး င်ညွန်

B.E(EC)

မွန်

၆၅၁ အ ေါ်အ းအ းသန်း

၉/ပမန(နင်)၂၈၆၂၂၆

၆၅၂ အ ေါ်အဝအဝ ည်မွန်

၈/မ

န(နင်)၂၁၆၆၉၀

၆၅၃ ဦးမပည်အဇော်အ ောင်

၈/ပ

(နင်)၂၆၇၃၀၂

၆၅၄ အ ေါ်အဟသီဆ

၂/လ

်

၆၅၅ ဦး င်ထူး
်ထ

် င်

၆၅၇ ဦးအဇော်ဖမျိုွဲ့နင်

ဦးဝင်းအဇော်

B.E(EC)
A.G.T.I(EC)

ော် င်

ဦးစးထွန်း

၇/ပတတ(နင်)၁၂၀၈၃၁ ဦးဉောဏ်လှိုင်

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)

၈/ဂဂန(နင်)၁၁၃၃၃၂

ဦးအဆွဝင်း

၉/ပ

(နင်)၀၂၁၄၅၀

ဦးအ

၆၅၉ ဦးဇင်ဖငမ်းဦး

၈/မ

န(နင်)၂၄၈၆၄၂

၆၆၀ အ ေါ် င်မပည်မပည်ဝင်း

၁၄/ပသန(နင်)၂၂၁၇၁၇ ဦး င်အမောင်တင်

B.Tech(EC)

၆၆၁ အ ေါ်မမတ်သနတာအ ောင်

၈/မ

A.G.T.I(EC)

၆၆၂ အ ေါ် င်ဖငမ်းဖငမ်း

၇/လပတ(နင်)၁၅၆၀၂၁ ဦးစန်မမင်

၆၅၈ အ ေါ်ဆဝတ် ည်အ

ော်

န(နင်)၂၃၉၇၁၇

ော်ဝင်း

ဦးမမင်သန်း

ဦးသန်းနင်

A.G.T.I(EC)
M.E(EP)
B.E(EP)

B.E(EC)

၆၆၃ ဦးအ းနင်

၈/မမန(နင်)၂၂၆၈၆၁

ဦးတင်လှိုင်

B.E(EC)

၆၆၄ အ ေါ်သနတာထွန်း

၈/ပ

ဦးတင်ထွန်းအ ောင်

B.E(EC)

၆၆၅ ဦးသ

်အဇော်ဦး

၇/မလန(နင်)၁၁၄၀၄၆

ဦးပ

A.G.T.I(EC)

၆၆၆ အ ေါ်

ဖငမ်း

၈/မလန(နင်)၀၉၁၆၉၅

ဦးတင်ညျို

B.Tech(EC)

၈/မဘန(နင်)၁၂၈၈၅၈

ဦးဝင်းဗလ်

B.E(EC)

၆၆၈ အ ေါ်မမဖ ျိုးလှိုင်

၉/ငဇန(နင်)၁၁၈၈၈၆

ဦးအမောင်

A.G.T.I(EP)

၆၆၉ အ ေါ်နှင်းနှင်းလှိုင်

၈/ပ

ဦးမမလှိုင်

B.E(EC)

၆၆၇ အ ေါ်အမသက

ြန် ူး

(နင်)၂၇၇၆၃၃

(နင်)၂၉၁၀၅၃

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EC)

ဦး င်အမောင်ဝင်း

န(နင်)၁၀၈၅၅၉ ဦးတင်အ

၅/ ဥတ(နင်)၀၉၅၁၆၀

၆၅၆ အ ေါ်ထ

ဦးသန်း

မှတ်ချက်
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၆၇၀ အ ေါ်အ ောစအထွး

၈/ပ

(နင်)၂၈၈၃၈၆

ဦးမင်းအထွး

B.E(EC)

၆၇၁ အ ေါ်က

၈/ပ

(နင်)၂၉၁၁၅၄

ဦး

B.E(EC)

ြူက

ြူသင်း

၆၇၂ ဦးရှိုင်း ော
၆၇၃ ဦး ော

ော

ောအဝယ

၆၇၄ ဦးဟန်းထ

်ဝင်း

အလး

၁၂/တ

န(နင်)၁၆၄၆၆၆ ဦးတင်လှိုင်

A.G.T.I(EC)

၉/တ

န(နင်)၁၉၆၆၂၇ ဦးမမင်သန်း

B.E(EC)

၁၁/ဂမန(နင်)၀၄၁၄၇၀ ဦးအ းဝင်း

B.E(EP)

၆၇၅ အ ေါ်ဟန်နီစး

၁၀/မလမ(နင်)၂၄၇၆၈၁ ဦးဝင်းစး

B.E(EP)

၆၇၆ အ ေါ်ဆ ည်အထွး

၉/ဇယသ(နင်)၀၀၆၈၁၆ ဦး

B.E(EC)

၆၇၇ အ ေါ်နှင်းအနွးလှိုင်ဦး

၈/ စ

၆၇၈ အ ေါ် င် င်ဖငမ်းနှင်း

၂/လ

၆၇၉ အ ေါ်အ ော

၁၂/ ဂမ(နင်)၀၂၅၆၈၀

ဦးမးမမင်လွင်

B.E(EC)

၆၈၀ အ ေါ်မမတ်မွန်အ း

၈/ စ

ဦးမမင်

B.E(EP)

၆၈၁ ဦးအ

၉/ပဘန(နင်)၂၁၆၄၂၂

ဦးဝင်းအမောင်

B.E(EP)

၆၈၂ အ ေါ်နှင်းနွယ်သ ်တင်

၈/ စ

ဦးသ

၆၈၃ အ ေါ်ဂ ောအ ောင်

၁/

၆၈၄ ဦးအဇော်မ ျိုးလွင်

၉/မတလ(နင်)၃၂၁၈၉၉ ဦးအဇော်နင်

B.E(EP)

၆၈၅ ဦးအ ောင်ဖ ျိုးဟန်း

၅/

B.E(EP)

၆၈၆ ဦးမ ျိုးသ

၁/မ

လွင်

ော် ဲအ ောင်

်

(နင်)၁၈၃၆၄၆

င်ဟတ်

ဦးသန်းမမင်ဦး

န(နင်)၀၉၄၂၃၉ ဦးတင်အထွး

(နင်)၂၀၈၃၈၀

(နင်)၁၉၃၀၉၅

မန(နင်)၀၃၂၃၈၇

်တင်

ဦးအဇော်အတောင်

တ(နင်)၁၄၄၅၇၅ ဦးအ ောင်သန်း

B.Tech(EP)
B.E(EC)

A.G.T.I(EC)
B.E(EC)

ဦးလှမမင်

B.E(EP)

၉/သစန(နင်)၁၆၉၄၅၈

ဦးပပျိုး

B.E(EP)

၆၈၈ အ ေါ်ယမင်းစပင်

၅/ ဘန(နင်)၂၁၇၉၅၂

ဦးအဇော်မင်းထွန်း

B.E(EP)

၆၈၉ ဦး စ်အလးအမောင်

၉/

ဦးအစောဝင်း

၆၉၀ အ ေါ်အ းသ

၉/ငဇန(နင်)၁၀၉၈၉၇

၆၈၇ ဦးလွင်မးထ

်

်အဝ

၆၉၁ အ ေါ်အဝဇင်မး

န(နင်)၁၅၂၀၉၆

ဇ(နင်)၀၃၃၂၂၅

ဦးစးမင်းသန်း

၉/တသန(နင်)၁၈၇၄၉၇ ဦးအမောင်အ ွှေ

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP), B.Sc(Maths;)

B.E(EC)
B.Tech;(EP)

၆၉၂ အ ေါ်ဆနနဒာလှိုင်

၇/ပမန(နင်)၁၅၄၀၅၀

ဦးတင်မ ျိုးအဇော်

B.E(EP)

၆၉၃ ဦး မ်း

၇/ပတန(နင်)၁၅၂၂၇၃

ဦးလှိုင်မ ျိုးသန်

B.E(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

ပညာအ ည်

အဘအမည်

အချင်ား

၆၉၄ အ ေါ်အဝမောထွန်း

၅/ ဘန(နင်)၁၈၃၁၆၁

ဦးထွန်းဦး

A.G.T.I(EP)

၆၉၅ အ ေါ်သင်းမမစနဒီ

၉/တသန(နင်)၂၀၄၁၃၉ ဦးအမောင် ီ

A.G.T.I(EC)

၆၉၆ အ ေါ်နွယ်နီအ ောင်

၅/မမတ(နင်)၀၈၇၄၀၁

၆၉၇ အ ေါ် င်သင်းက

ည်

၆၉၈ အ ေါ်အ းသီ အ

ော်

၅/

ဦးမမင်နင်

B.E(EP)

လတ(နင်)၀၉၅၆၁၂ ဦး င်အမောင်မမင်

B.E(EC)

၅/ ပယ(နင်)၁၁၈၀၆၃

ဦးဝင်းအ

၆၉၉ အ ေါ်နွဲွဲ့မ ျိုး

၅/ပလန(နင်)၀၈၂၆၁၁

ဦး န်းအ ွှေ

B.E(EC)

၇၀၀ အ ေါ် င်မမအဇော်

၅/ ဥတ(နင်)၀၈၅၈၅၀

ဦး င်အမောင်ဝင်း

B.E(EC)

၇၀၁ အ ေါ် ွှေန်းလဲ ျို

၇/

(နင်)၀၉၂၉၂၇ ဦးတင်အ ောင် ျို

B.E(EC)

၇၀၂ အ ေါ်ပး မ ြူ

၁၂/မဘန(နင်)၁၅၅၉၄၉ ဦးအပေါ်လော

ပ

ော်

B.E(EP)

B.E(EP)

၇၀၃ ဦးအဇော်ဝင်းထွန်း

၈/ န (နင်)၁၃၅၀၁၉

ဦးအမောင်ဝင်း

B.E(EP)

၇၀၄ အ ေါ်ဇူးဇူးလွင်

၉/သစန(နင်)၁၅၄၉၆၉

ဦးသန်းလွင်

B.E(EP)

၇၀၅ ဦးတင်ထွန်းဝင်း

၉/ပမန(နင်)၂၁၇၈၈၅

ဦးတင်စး

B.E(EC)

၇၀၆ အ ေါ်စမွန်အထွး

၉/တ

၇၀၇ ဦးအ

၇/တငန(နင်)၁၆၈၁၇၁

ဦး င်အမောင်စး

A.G.T.I(IT)

၇၀၈ အ ေါ်စစလင်း

၈/မ

ဦးဗလ် းသီး

B.E(EP)

၇၀၉ အ ေါ် င်သူဇောလှိုင်

၈/ပ န(နင်)၁၀၇၃၅၁

ဦးသန်းလှိုင်

M.E(EP)

၇၁၀ ဦးမွန် မ်း

၁၀/ပမန(နင်)၂၀၃၉၄၀

ဦးအမောင်လှ

B.E(EC)

ော်သ

်

၇၁၁ ဦးလေားအ ောမ်ပွီးယော ၅/
၇၁၂ အ ေါ်

မွန်

၇၁၃ အ ေါ်သ

်ငဆင်

၇၁၄ ဦး

န်

န(နင်)၂၀၀၀၃၄ ဦးဖငမ်းအမောင်

န(နင်)၁၉၂၄၂၆

B.E(EP)

တ(နင်)၁၁၄၀၁၅ ဦးမမင်သန်း

B.E(EC)

၉/ပမန(နင်)၂၄၄၆၂၄

ဦးထွန်းအ ောင်အ

၉/ပမန(နင်)၂၈၄၉၉၃

ဦးဝင်းဗလ်

A.G.T.I(EP)

န(နင်)၂၀၇၇၆၆ ဦးတင်မမင်

A.G.T.I(EP)

၇၁၅ ဦးအ ောင်မမင်မမတ်

၉/တ

၇၁၆ ဦးအ

၇/ တ (နင်)၁၆၆၈၉၇

ဦးစန်းလွင်

၈/ စ

ဦးညွန်အမောင်

ော်မပည်သူ

၇၁၇ အ ေါ်အမော်အမော်ဝင်း

B.E(EC)

လထ(နင်)၂၃၃၀၄၆ ဦးအဌးလ နာ

၅/

(နင်)၁၉၈၂၈၉

မှတ်ချက်

ော်

ဝန်ထမ်း

ဝန်ထမ်း

B.E(EC)

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အချင်ား

၈/ စ

ော်မမင်စး

B.E(EP)

၇၁၉ ဦးထူးထူး

၁၀/မလမ(နင်)၂၃၃၈၄၁ ဦး င်အမောင်စး

B.E(EP)

ီထွန်း

ဦးအ

ပညာအ ည်

၇၁၈ ဦးမပည်ဖ ျိုးအ ောင်

၇၂၀ အ ေါ်ဧ

(နင်)၂၀၂၉၆၅

အဘအမည်

၈/ န (နင်)၁၅၄၁၀၃

ဦးအဇော်ထွန်းလင်း

၇၂၁ အ ေါ်အစောစနဒာနွယ်

၈/ န (နင်)၁၄၂၃၄၁

ဦးစန်မမင်

B.E(EP)

၇၂၂ အ ေါ်ဇင်မမတ်နးသူ

၉/မဟမ(နင်)၀၃၉၉၄၄

ဦးမမင်လွင်

B.E(EP)

န(နင်)၁၆၁၅၉၁ ဦးသန်းမမင်

B.E(EC)

၇၂၃ ဦးစးမပည်ဝမမင်

၁၂/တ

၇၂၄ အ ေါ်စနဒာဦး

A.G.T.I(EC)

၉/မဟမ(နင်)၀၅၄၅၀၈

ဦးသန်းအဇော်

၅/ ဘန(နင်)၂၀၆၀၆၀

ဦးတင်ဦး

A.G.T.I(EC)

၇၂၆ ဦးမင်းသန်အ ောင်

၅/ ဘန(နင်)၂၄၃၁၁၈

ဦးတင်သန်း

A.G.T.I(EC)

၇၂၇ အ ေါ်သီ

၉/တသန(နင်)၁၉၂၉၇၆ ဦးသန်းအဆွဦး

၇၂၅ ဦးအဝဖ ျိုးအ

ော်

တနာသန်း

B.E(EC)

B.E(EC)

၇၂၈ အ ေါ်အ းအ းမ ျိုး

၉/မ န(နင်)၂၆၆၂၀၁

ဦးစးမမင်

B.E(EC)

၇၂၉ အ ေါ်အမသူသူ င်

၉/ညဥန(နင်)၂၁၀၀၇၅

ဦးညွန်သန်းနင်

B.E(EC)

၇၃၀ အ ေါ်အ ောစစလင်း

၅/ တန(နင်)၀၉၈၅၃၄ ဦးအ

၇၃၁ အ ေါ်ထ ်ထ ်မမတ်
၇၃၂ အ ေါ်အမဇင်အ ောင်
၇၃၃

၅/

အ ေါ်နနဒာဝင်းသမ်သမ်အ း

၇၃၄ အ ေါ်အဝသင်းက

၈/ မန(နင်)၁၉၇၅၀၀

ြူ

ဦး င်အမောင်မမင်

သန(နင်)၀၉၆၆၁၈ ဦးဝင်းနင်

၈/ န (နင်)၁၃၀၂၂၈

ဦးမမအ း

၉/မထလ(နင်)၂၆၇၃၉၅ ဦးအ

၇၃၅ အ ေါ်ပး အ ွှေစင်

ော်လင်း

၅/ ပယ(နင်)၁၃၃၅၄၆

ော်ဝင်း

ဦးတင်အဆွဦး

၇၃၆ ဦးမန်လ န်ဆန်း

၄/ထတလ(နင်)၀၅၃၉၈၉ ဦးလောလ် န် န်

၇၃၇ ဦးအနဇောအ ောင်

၁၃/မယတ(နင်)၀၂၆၁၇၆ ဦးအ ောင် င်

၇၃၈ အ ေါ် င်မောဝင်း

၅/ဆလ

၇၃၉ ဦး န်နင်စး
၇၄၀ အ ေါ်ထ ်ထ ်အ
၇၄၁ အ ေါ်စန်းစန်းမူ

(နင်)၁၃၂၅၇၀ ဦးစးသန်း

၇/ပမန(နင်)၂၀၅၁၈၀
ော်

၅/

ဦးအစောဟန်

သန(နင်)၁၀၉၉၈၂ ဦးအ

၈/ မန(နင်)၂၁၁၉၅၇

ော်သူ

ဦးဝင်းအ ွှေ

မှတ်ချက်

B.E(EC)
B.Tech(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EC)
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)Q
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)
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အမည်

ပညာအ ည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၇၄၂ ဦးအ ောင်ညီညီ န်

၇/ပမန(နင်)၁၇၅၃၃၃

ဦးအ

၇၄၃ ဦးမပည်စမှြူး

၉/ မဇ(နင်)၀၆၅၀၉၄

ဦးတင်အမောင်သန်း

၇၄၄ ဦးအ ောင်ဆ
၇၄၅ အ ေါ်

်

ီးစန်ဟန်း

၇၄၆ ဦး ဲမမင်ပင်

၁၃/တ

န(နင်)၂၉၁၇၉၈ ဦးအ ောင်

၄/မတန(နင်)၀၃၂၇၀၁

ဦးအ ေါအဂ

၈/မ

ဦးသန်းဝင်း

န(နင်)၂၂၂၀၄၉

၇၄၇ အ ေါ်ဝင်းဝင်းအထွး

၉/ဇယသ(နင်)၀၀၅၂၇၈ ဦးပွ

၇၄၈ ဦးအ ောင်က ွယ်ဆန်း

၈/ပ

၇၄၉ အ ေါ်

၉/

ဖငမ်း

၇၅၀ ဦးအ ောင်မ ျိုးသန်
၇၅၁ အ ေါ်

်မောဦး

ော်အ

အချင်ား

(နင်)၂၈၀၁၁၇

ော်စး

သ
ီး

B.E(EP)

်

A.G.T.I(EC)
B.E(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)
B.E(EC)

ဦး ောသန်း

ပတ(နင်)၂၅၇၃၅၈ ဦးအ ောင်

၈/ မန(နင်)၂၃၅၁၀၂

ဦးအ းလွင်

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)

၈/စလန(နင်)၁၈၃၄၅၅

ဦးမမင်ဦး

B.E(EP)

၇၅၂ အ ေါ်အဝမော

၅/ပလန(နင်)၀၈၃၂၇၆

ဦးက

B.E(EC)

၇၅၃ အ ေါ်အဝမောလွင်

၈/ စ

ဦးအ ောင်မ ျိုးဦး

၇၅၄ အ ေါ်အ းသဉ္ဇောဦး

၇/ပမန(နင်)၂၀၈၃၅၁

ဦးက

၇၅၅ အ ေါ်အဆွအဆွမွန်

၈/ပမန(နင်)၁၂၁၄၈၇

ဦးအ းဝင်း

B.E(EC)

၇၅၆ အ ေါ်ထေားထေား ီ

၈/မမန(နင်)၁၉၉၂၉၀

ဦးလှစီ

B.E(EC)

(နင်)၂၀၅၉၀၁

ည်လင်း

ည်တင်

B.E(EP)
A.G.T.I(EP)

၇၅၇ အ ေါ် င်ဇောဖ ျိုး

၉/မထလ(နင်)၃၃၀၇၂၆ ဦး င်အမောင်အဆွ

B.E(EC)

၇၅၈ အ ေါ်ဝင်းသီ

၇/ပတန(နင်)၁၂၂၆၈၉

ဦးက

B.E(EC)

၇၅၉ အ ေါ်နှင်းဆီလှိုင်

၈/စလန(နင်)၁၈၆၀၉၇

ဦးသန်းလှိုင်

၇၆၀ အ ေါ်မ ျိုးစနဒာအ ောင်

၁/မညန(နင်)၁၅၈၁၄၇

ဦးထွန်းအ ောင်

၇၆၁ အ ေါ်အ းဖ ျိုးဦး

၁၂/ဥ

၇၆၂ အ ေါ်သဲမွန်ဖငမ်း

၅/

ည်စး

B.E(EC)

ဘလ(နင်)၁၇၃၃၄၃ ဦးအ

ော်တင်

B.E(EC)

ဦးတင်စး

၇၆၄ အ ေါ် ယ် ီနှင်း

၉/ညဥန(နင်)၁၉၄၅၀၈

ဦးအဌး

၅/

B.E(EP)

ော်လွင်

၈/ န (နင်)၁၄၀၂၆၇

ော်ဇင်ထွန်း

A.G.T.I(EP)

မ(နင်)၂၁၁၀၇၅ ဦးအ

၇၆၃ အ ေါ်အဟမောန်စး

၇၆၅ ဦးအ

မှတ်ချက်

ဘလ(နင်)၂၃၁၇၄၃ ဦးစန်းတင်

B.E(EC)
B.Tech(EP)
A.G.T.I(EP)
E:\Facebook News\2021\e-Government\SAE (Civil, EP, Mech;) 87 (epge)

33
စဉ်
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၇၆၆ အ ေါ်မမဝင်း
၇၆၇ အ ေါ်က

အဘအမည်

၉/တသန(နင်)၁၉၉၉၉၄ ဦးအ ောင်မမင်စန်

ြူက

B.E(EP)

၅/ ဘန(နင်)၁၈၅၃၁၁

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EP)

၇၆၉ အ ေါ်ဖ ျိုးဖ ျိုးအ း

၅/ ဘန(နင်)၂၁၅၆၆၇

ဦးသန်းလွင်

B.E(EC)

၇၇၀ ဦးထွန်းနနဒာစး

၅/ဝလန(နင်)၁၇၄၇၅၉

ဦးမင်းအ ောင်

B.E(EC)

၇၇၁ အ ေါ်ဇင်မ ျိုးအ း

၉/တ

န(နင်)၁၇၁၇၇၁ ဦးမ ျိုးတင်

၇၇၂ အ ေါ်နနဒာလှိုင်

၂/လ

န(နင်)၀၇၆၀၈၇ ဦးဝင်းဦး

၇၇၃ ဦးသ

၈/ပ

(နင်)၂၇၂၈၅၇

ဦးထွန်းအ ွှေ

B.E(EC)

၇၇၄ အ ေါ်အဆွဇင်အ း

၈/ စ

(နင်)၂၀၅၁၉၁

ဦးဗလ်အ း

B.E(EC)

၇၇၅ ဦးဖ ျိုးအဝစး

၈/ စ

(နင်)၁၈၈၃၄၉

ဦးအ

B.E(EC)

၇၇၆ အ ေါ်နှင်းပွင်အဝ

၈/ပ

(နင်)၂၅၉၂၉၀

ဦးမင်းအဆွ

B..E(EC)

၇၇၇ ဦးအ ောင်

င်

၉/ပဘန(နင်)၂၁၅၃၀၄

ဦး င်အမောင်လွင်

B.E(EP)

၇၇၈ အ ေါ်သီ ဦးက

ွယ်

၁၂/ ဂန(နင်)၀၃၄၂၉၄

ဦးသန်းဦး

B.E(EC)

်ဝင်း

်ပင်ထွန်း

B.E(EP)
B.E(EC)Q

ော်နင်မး

၇၇၉ အ ေါ် မွန်မွန်သန်း

၁၂/လ

န(နင်)၂၃၇၀၁၆ ဦးသန်းဦး

B.E(EP)

၇၈၀ အ ေါ်နှင်းသဇင်

၁၂/လ

န(နင်)၂၃၅၁၇၅ ဦးအဇော်ဝင်းနင်

B.E(EP)

၇၈၁ ဦးလွင်မးအ ောင်

၉/ မစ(နင်)၀၅၅၉၇၂

ဦးတင်အမောင်လွင်

B.E(EP)

၇၈၂ ဦးနင်အမောင်အမောင်အ း

၉/

ဦးအမောင်အမောင်သန်း

B.E(EP)

၇၈၃ အ ေါ်အသော်နှင်းမ ြူ

၅/ဝလန(နင်)၁၅၉၁၇၇

၇၈၄ ဦးသ

်ထွဏ်းဦး

ဇ(နင်)၀၆၀၅၉၉

၁၃/တ

ဦးမ ျိုးဝင်း

န(နင်)၁၂၆၄၃၄ ဦးမ ျိုးသ

B.E(EC)Q
်အ ောင်

B.E(EP)

၇၈၅ ဦးတင်ဇောလ န်

၄/မတပ(နင်)၀၄၄၉၈၁

ဦးတင်မင်း

B.E(EC)

၇၈၆ အ ေါ်တင်တင်အ း

၈/ပ

ဦးအ

ော်ဝင်း

B.E(EP)

၇၈၇ အ ေါ်စန်းစန်းအမော်

၉/

ပတ(နင်)၂၁၇၈၃၀ ဦး င်အမောင်

B.E(EP)

၇၈၈ ဦးအစော န်အ ောင်

၁၂/မဂတ(နင်)၀၉၈၂၆၈ ဦး

၇၈၉

ဦးအ ောင်အ

ော်အ

ော်မး

၈/ပ

(နင်)၂၇၅၅၉၅

(နင်)၂၆၁၇၀၂

မှတ်ချက်

B.E(EC)

ဦးဝင်းနင်

်ထ

၅/စ

အချင်ား

န(နင်)၂၂၉၂၄၇

၇၆၈ အ ေါ်ထ

ြူနင်

ပညာအ ည်

ဦး

B.E(EC)

ဦးအ ောင်ပ

B.E(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်
ဦးမ ျိုးအ ောင်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၇၉၀ အ ေါ် င်မ ျိုးအမော်

၈/စလန(နင်)၁၈၈၂၇၃

၇၉၁ အ ေါ်အမသူ

၇/သဝတ(နင်)၁၁၆၂၀၄ ဦးမမင်သန်းစး

B.E(EC)

၇၉၂ အ ေါ် အမသူ

၇/ တန(နင်)၁၂၆၈၉၇ ဦးသန်းဝင်း

B.E(EP)

၇၉၃ အ ေါ်မီလ နာ

၅/

B.E(EP)

တ(နင်)၀၉၉၈၈၅ ဦးတင် ျို

၇၉၄ ဦးအ ောင် စ်ဦး

၁/မညန(နင်)၁၆၅၁၂၁

၇၉၅ အ ေါ်ဖငမ်းဆအဝ

A.G.T.I(EP)

ဦးအ ောင်မင်းလွင်

A.G.T.I(EC)

၈/မမန(နင်)၂၃၂၂၅၁

ဦးဖငမ်းအဇော်

A.G.T.I(EC)

၇၉၆ အ ေါ်အ းတော

၉/မလန(နင်)၁၆၁၇၄၂

ဦးထွန်းဦး

B.E(EC)

၇၉၇ အ ေါ်သန်းအဌးဦး

၅/ ပန(နင်)၀၆၇၄၄၄

ဦးအမောင်အဆွ

B.E(EP)

၇၉၈ အ ေါ်စအဝနှင်း

၈/ န (နင်)၁၃၁၀၇၀

ဦးစန်းတင်အမောင်

B.E(EP)

၇၉၉ အ ေါ်မ ြူအထွး

၅/တဆန(နင်)၁၆၉၂၈၇ ဦးအ

၈၀၀ အ ေါ်ဝင်းသီ နင်
၈၀၁ ဦးအ

ော်ပင်ဇင်

၁/ဗမန(နင်)၀၈၂၄၈၀

ော်လှိုင်

ဦးဝင်းနင်

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

၁၄/ညတန(နင်)၁၆၀၈၁၃ ဦးအဇော်လွင်

B.E(EP)

၈၀၂ အ ေါ်ယမင်းသူ

၁၄/ငသ (နင်)၀၀၈၅၆၀ ဦးစးသန်း

B.E(EP)

၈၀၃ အ ေါ်က

၅/

B.E(EP)

ြူဇင်မော

တ(နင်)၁၄၂၀၀၉ ဦးအဇော်အ း

၈၀၄ ဦးအ ောင်အဇော်မး

၁၀/မလမ(နင်)၂၇၄၄၂၅ ဦးစးဝင်း

B.E(EP)

၈၀၅ အ ေါ်နန်းလှယဉ်

၁၃/တ

B.E(EC)

န(နင်)၂၁၈၃၁၃ ဦးစင်းထွန်းအ း

၈၀၆ အ ေါ်ဝင်းစန်

၉/မ န(နင်)၂၅၄၈၉၄

ဦးအ

ော်ဦး

၈၀၇ အ ေါ်ဆဆစနဒီ

၉/ပဘန(နင်)၂၁၇၅၈၄

ဦးစးတင်

B.E(EP)
B.E(EP)

၈၀၈ အ ေါ်အ းအထွးအ ောင် ၉/မထလ(နင်)၃၁၁၇၈၅ ဦးအ ောင်မမင်

B.E(EP)

၈၀၉ အ ေါ်အ းသူ

၉/တသန(နင်)၁၈၇၅၂၀ ဦးဝင်းညွန်

B.E(EP)

၉/တ

B.E(EP)

၈၁၀ ဦး န်နင်အ

ော်

န(နင်)၂၀၃၄၆၇ ဦးအ

ော်တင်

၈၁၁ ဦးဉောဏ်လင်းအ ောင် ၁၀/မလမ(နင်)၂၄၇၀၃၅ ဦးအဇော်မင်းအ ောင်
၈၁၂ အ ေါ်မမောမောအ း
၈၁၃ အ ေါ် နှင်းမ ြူ

၁၀/မ န(နင်)၂၀၇၇၁၆
၈/ န (နင်)၁၃၅၂၅၂

ဦးတင်
ဦးအဇော်မ ျိုးဝင်း

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၈၁၄ အ ေါ်မမတ်နးသဇင်

၉/ပမန(နင်)၂၃၈၂၅၃

အဘအမည်
ဦးသ

်မ ျိုးနင်

ပညာအ ည်
အချင်ား
B.E(EP)

၈၁၅ အ ေါ်မးမးအ း

၁၀/မလမ(နင်၂၂၅၁၃၄

ဦးအ ောင်အမး

B.E(EP)

၈၁၆ အ ေါ် တနာထွန်း

၈/ န (နင်)၁၃၀၁၂၅

ဦးထွန်းထွန်း

B.E(EC)

၈၁၇ ဦးဇွဲသူ အ ောင်

၁၂/ ဂမ(နင်)၀၂၇၃၇၂

ဦးလှမင်း

B.Tech(EP)

၈၁၈ အ ေါ်မးသဲမ ြူ

၅/ ဘန(နင်)၂၄၀၇၂၇

ဦးမးနင်

A.G.T.I(EP)

၈၁၉ အ ေါ်ဖ ျိုးဖ ျိုးမွန်

၅/ ဘန(နင်)၂၁၄၂၉၇

ဦးအ

A.G.T.I(EP)

၈၂၀ ဦးအ ောင်ဆ

်ပင်

၈၂၁ အ ေါ် င်က

ြူဇင်

ြူက

၈၂၂ အ ေါ်စအဝမမင်

၉/တသန(နင်)၁၀၅၈၅၄ ဦးအငွမင်း
၉/ငဇန(နင်)၀၉၃၈၉၅
၅/ဆလ

၈၂၃ အ ေါ်သီတောအ ောင်

၈/ စ

၈၂၄ အ ေါ် င် မ်းအမမ
၈၂၅ ဦး ဲမင်းအ ောင်
၈၂၆ အ ေါ် င်က
၈၂၇ အ ေါ်အ

င်းအမ
ောအ

င်

ော်မမင်

B.E(EC)

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EP)

(နင်)၀၉၃၀၈၄ ဦးမး
(နင်)၁၉၄၁၉၂

B.E(EP)

ဦးအ ောင်တင််

B.E(EP)

၈/မမန(နင်)၂၃၉၁၇၉

ဦးမင်းလွင်

B.E(EC)

၁၂/ ဂမ(နင်)၀၂၃၆၄၁

ဦးအ ောင်က

ည်

၉/တသန(နင်)၁၉၆၇၆၅ ဦးအ းနင်
၁၀/သထန(နင်)၂၃၀၈၀၇ ဦးသ

B.E(EP)
B.E(EP)

်နင်ဦး

A.G.T.I(EP)

ော်

B.E(EP)

၈၂၈ အ ေါ်အမဇင်အ း

၅/မ န(နင်)၂၄၆၂၁၅

ဦးမးအ

၈၂၉ အ ေါ် င်သီ

၅/မ န(နင်)၂၉၉၃၇၆

ဦးသန်းဦး

B.E(EP)

၈၃၀ အ ေါ်

၈/မ

ဦးညွန်ဝင်း

B.E(EP)

မွန်

န(နင်)၂၄၇၈၉၄

၈၃၁ ဦးအ ောင် င်

၈/ စ

(နင်)၁၉၂၁၄၆

ဦး င်အမောင်အထွး

B.E(EC)

၈၃၂ ဦးလွန်မင်းလင်

၅/တမန(နင်)၀၅၇၀၃၉

ဦးလှန်ယောဟတ်

B.E(EP)

၈၃၃ အ ေါ်ဆ တနာညီ

၁၄/ပသန(နင်)၃၂၃၄၅၈ ဦးညီညီ

၈၃၄ အ ေါ်အ းမမတ်မး

၈/

ထန(နင်)၀၀၄၄၇၅ ဦးဝင်းဦး

B.E(EC)

၈၃၅ အ ေါ်သင်းသင်းနွဲွဲ့

၅/ဘတလ(နင်)၁၀၀၇၆၀ ဦးအ ောင်ဝင်း

B.E(EP)

၈၃၆ ဦးထ

၁၂/မဘန(နင်)၁၃၀၈၈၇ ဦးအဇော်မင်းသန်း

B.E(EP)

၈/စလန(နင်)၁၈၆၇၆၈

B.E(EP)

်

လင်း

၈၃၇ အ ေါ်လှိုင်ပပသမ်

မှတ်ချက်

ဦးလှိုင်တင်

A.G.T.I(EP)
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အမည်

၈၃၈ ဦးထ
၈၃၉ အ ေါ်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်
်အဝယ

၉/ပသ

သွယ်

(နင်)၁၂၂၀၀၆ ဦးအ ောင်ဝင်း

ပညာအ ည်
အချင်ား
B.E(EP)

၁၂/မဘန(နင်)၁၄၉၂၅၂ ဦးအဇော်ဝင်း

B.E(EC)

၈၄၀ အ ေါ်ဇင်မွန်ဦး

၉/မ

ည်စး

B.E(EP)

၈၄၁ အ ေါ်ထူးထူးအ ောင်

၅/မမန(နင်)၀၉၄၉၈၂

ဦးမမင်လွင်

B.E(EC)

၈၄၂ အ ေါ်သီသီ င်

၅/ဝလန(နင်)၁၅၃၇၇၉

ဦးသန်းထွန်း

B.E(EP)

၈၄၃ အ ေါ်ဘီ

၉/တသန(နင်)၂၀၇၉၀၃ ဦးအမောင်

၈၄၄ အ ေါ်သီ အဆွ

၉/တသန(နင်)၁၅၈၂၉၂ ဦးမမင်အဆွွ

၈၄၅ အ ေါ်အ ောပပအ ောင်

န(နင်)၁၃၄၈၃၈

၈/ မန(နင်)၂၂၁၀၀၆

၈၄၆ အ ေါ်အ းမမနနဒာထွန်း ၁၂/သ

ဦးက

A.G.T.I(EC)

ဦးမမင်အ ောင်

တ(နင်)၀၆၇၀၁၅ ဦးအသောင်းတင်

B.E(EC)
A.G.T.I(EC)
B.E(EC)

၈၄၇ အ ေါ်အ ွှေ ည်လင်း

၈/ န (နင်)၁၅၆၅၁၆

ဦး စ်နင်

A.G.T.I(EP)

၈၄၈ အ ေါ် င်စနဒာဝင်း

၈/ န (နင်)၁၃၀၁၉၃

ဦးမမအမောင်

A.G.T.I(EP)

၈၄၉ အ ေါ်စစမမတ်

၈/ န (နင်)၁၄၁၁၇၈

ဦးအပေါစ

A.G.T.I(EC)

၈၅၀ ဦးမ ျိုးမင်းအ ောင်

၁၀/

၈၅၁ ဦးအ းမင်းမး

၁၂/လ

၈၅၂ ဦးပင်ဖငမ်းဦး

၁/မ

၈၅၃ အ ေါ်သန်းသန်းမး

၅/ ဥတ(နင်)၀၈၆၆၆၂

၈၅၄ ဦးသန််ဇင်အ ောင်

၁၁/တ

၈၅၅ အ ေါ်ဖငမ်နနဒာမ ျိုး
၈၅၆ ဦးအ

ော်မ ျိုးထ

၈၅၇ အ ေါ်အမသ

် င်

၈၅၈ အ ေါ် င်ဇင်သ
၈၅၉ အ ေါ်မမတ်သူဇောအ
၈၆၀ ဦးအ ောင်သ

်

်

မ (နင်)၁၄၆၃၇၅ ဦးမမင်စး
န(နင်)၂၂၂၂၃၉ ဦးစန်က
န(နင်)၁၄၂၅၂၂

B.E(EP)
ည်

်ပင်

၈၆၁ အ ေါ် င်ဇောမ ည်သန်း

B.E(EP)

ဦးမမင်ဦး

B.E(EP)

ဦး င်အမောင်မမင်

B.E(EC)

န(နင်)၀၇၇၁၆၀ ဦး င်အစော

B.E(EP)

၉/မထလ(နင်)၃၂၀၄၆၆ ဦးမ ျိုးလွင်

B.E(EP)

၈/မမန(နင်)၂၀၄၄၇၈

ဦးအ

ော

၈/ န (နင်)၁၃၃၇၂၉

ဦးအ းနင်

် ဲ

၇/လပတ(နင်)၁၄၈၁၈၄ ဦးဝင်းမမင်
ော်

၁၂/ လန(နင်)၀၇၆၃၀၆ ဦးအ
၁၀/မ န(နင်)၂၂၁၁၄၄
၅/

မှတ်ချက်

ော်စး

ဦး င်အမောင်စး

တ(နင်)၁၀၆၇၇၇ ဦးသန်းအဇော်

B.E(EP)
A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EC), B.A(Eng;)

B.E(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)
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အမည်

ပညာအ ည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

အချင်ား

၈၆၂ အ ေါ်တင်တင်ဝင်း

၅/မ န(နင်)၂၆၈၂၄၅

ဦးဆန်းထွန်းဝင်း

B.E(EP)

၈၆၃ အ ေါ်နွယ်နီလင်း

၅/မ န(နင်)၂၅၅၈၈၉

ဦးအ

ော်အ း

B.E(EP)

၈၆၄ အ ေါ်အ ွှေယဉ်မင်းအ း ၅/ဘတလ(နင်)၁၁၃၄၄၁ ဦးသန်းထွန်း

B.E(EP)

၈၆၅ ဦးစည်သူထွန်း

၁၂/ စန(နင်)၂၂၀၃၂၇

ဦးတင်မး

B.E(EP)

၈၆၆ အ ေါ်လွင်လွင်နင်

၈/ န (နင်)၁၃၀၆၇၈

ဦး င်အဇော်

B.E(EP)

၈၆၇ ဦးဝင်းမင်းသန်

၅/

ဦးထွန်းအမောင်

၈၆၈ အ ေါ် ွှေန်းလဲလဲ ျို

၈/မ

န(နင်)၂၄၈၅၉၉

ဦးတင်အမောင်ညျို

B.E(EP)

၈၆၉ အ ေါ်အ းမမမမမး

၈/မ

န(နင်)၂၅၆၆၉၄

ဦးလှမ ျိုး

B.E(EP)

၈၇၀ ဦးအဝယဦး

၅/

၈၇၁ အ ေါ်အနွးစနဒီဝင်

၁၃/ စန(နင်)၀၉၄၇၁၅ ဦးတင်အ း

၈၇၂ အ ေါ်ယယနင်

မန(နင်)၀၀၁၀၆၂

နန(နင်)၀၇၉၃၄၁

ဦးက

A.G.T.I(EC)

ြူးလှိုင်

B.Tech(EC)
A.G.T.I(EC)

၈/ မန(နင်)၁၈၈၂၄၀

ဦးက

၈/မဘန(နင်)၁၄၆၃၂၆

ဦးသ

၈၇၄ ဦးညီညီဝင်း

၉/မသန(နင်)၁၅၃၉၀၁

ဦး င်အမောင်ဝင်း

B.E(EC)

၈၇၅ ဦးသန်းအဇော်မး

၈/မသန(နင်)၁၁၇၅၄၉

ဦးအဇော်ဝင်း

B.E(EC)

၈၇၆ ဦးဟန်းအတဇောအ ောင်

၈/ မန(နင်)၁၉၃၀၄၃

ဦးအဇောင်သင်းအ

၈၇၇ ဦးစည်သူထ

၈/ မန(နင်)၁၉၃၀၄၈

ဦးအဇော်သင်းအ

၈/ မန(နင်)၂၀၄၈၂၇

ဦးသန်းလွင်

၈၇၉ အ ေါ်သတစး

၆/ပလန(နင်)၀၉၆၁၂၅

ဦးစးလွင်

B.E(EC)

၈၈၀ အ ေါ်ဆယ ော

၁၄/ပသန(နင်)၂၁၇၉၉၆ ဦးသန်းနီ

B.E(EC)

၈၇၃ ဦးအ

ော်ထ

်အနာင်

၈၇၈ ဦးဖ ျိုးသီဟထ

်
်

၈၈၁ အ ေါ်သန်နနဒာအမောင်

၁/မမန(နင်)၀၄၁၈၂၁

ည်အနဝင်း
်နင်

A.G.T.I(EP)

ော်
ော်

ဦးပန်းအမောင်

A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EC)
A.G.T.I(EC)

B.E(EC)
B.E(EP)

၈၈၃ အ ေါ်မ ြူ

ဦးထွန်းဝင်း

B.E(EP)

ဦးလှအသောင်

B.E(EP)

န(နင်)၀၈၇၂၀၄

၈၈၄ အ ေါ်အဟမောစး

၅/ ဥန(နင်)၁၂၂၈၆၁

၈၈၅ အ ေါ်ယယအဝ

၅/ ဥတ(နင်)၁၀၉၉၄၉

ဦးအ

ော်ဝင်း

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

၈၈၂ အ ေါ်သန်းသန်းမမင် ၁၂/လသယ(နင်)၀၈၈၅၃၆ ဦး င်အမောင်အထွး
၉/စ

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EC)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၈၈၆ အ ေါ်မ ြူမ ြူနှင်း

၁၃/ ငန(နင်)၀၄၈၀၆၁ ဦးမ ျိုးမမင်

B.E(EC)

၈၈၇ ဦးပင်သ

၉/

B.E(EP)

၈၈၈

်ထွန်း

ဆန(နင်)၁၈၈၅၀၅ ဦးတင်ဝင်း

အ ေါ်အ းမမတ်မ ြူ( )အ ွှေ ည်မး

၉/မသန(နင်)၁၄၁၄၇၆

ဦးဝင်းအမောင်

B.E(EP)

၈၈၉ အ ေါ်ထ ်ထ ်အ ောင်

၉/မသန(နင်)၁၄၉၇၃၀

ဦးဝင်းအ

B.E(EP)

၈၉၀ အ ေါ်နှင်းလဲမ ြူ

၉/မသန(နင်)၁၄၁၅၀၁

ဦးညွန်တင်

B.E(EP)

၈၉၁ ဦးဖ ျိုးသန်စင်

၈/မဘန(နင်)၁၁၂၁၈၉

ဦးသန်းစး

B.E(EC)

၈၉၂ အ ေါ်အ မီလှိုင်

၅/ ပယ(နင်)၁၀၄၅၁၆

ဦးမမင်လှိုင်

B.E(EP)

၆/သ

ဦးဟစွမ်

B.E(EP)

၈၉၄ ဦးမမတ်သူဖငမ်း

၁၄/ငသ (နင်)၀၁၂၇၄၆ ဦး င်ညျို

B.E(EP)

၈၉၅ အ ေါ်အစောဖငမ်းနွယ်

၁၁/မဥန(နင်)၀၉၉၈၃၇ ဦးသန်းအ ွှေ

B.E(EP)

၈၉၃ ဦးအဝယမ ျိုးထ

်

၈၉၆ အ ေါ်အ ောအ ော

(နင်)၀၉၅၃၁၁

၉/မ န(နင်)၂၇၄၂၉၂

ော်အ

ော်နင်

ဦး င်အမောင်ညွန်

၈/ပ

၈၉၈ ဦးအဝယအ ောင်

၅/ထ န(နင်)၀၆၈၇၉၂

ဦးအမောင်နင်

၈၉၉ အ ေါ်ယယပင်

၉/သစန(နင်)၁၄၉၁၀၄

ဦးအဇော်လွင် ှန်

၉၀၀ ဦးနင်သူလင်း

၈/ဆ န(နင်)၀၉၄၉၈၁

ဦးတင်မမင်

A.G.T.I(EC)

၉၀၁ ဦးထ

၈/ဆ န(နင်)၀၈၁၄၃၆

ဦး ီအမောင်

A.G.T.I(EP)

၉၀၂ အ ေါ်စီစီအမော်

၈/မသန(နင်)၁၁၉၃၇၂

ဦးဝင်းမမင်ထွန်း

B.E(EP)

၉၀၃ အ ေါ်မမအသွး ယ်

၉/ မစ(နင်)၀၄၈၇၁၆

ဦးအ ောင်သဲဦး

A.G.T.I(EC)

B.E(EC)
B.Tech(EP)
B.E(EC)

၉၀၄ အ ေါ်လှလှဦး

၅/တဆန(နင်)၁၅၃၆၅၆ ဦးဝင်းနင်ဦး

၉၀၅ အ ေါ်အဝအဝလွင်

၅/ယမပ(နင်)၀၈၆၁၄၅

ဦးမမင် င်

B.E(EP)

၉၀၆ အ ေါ်ယွန်းမီမီဦး

၉/လဝန(နင်)၂၁၈၈၁၆

ဦး င်အမောင်ဦး

B.E(EP)

၉၀၇ ဦးမ ျိုးသီဟအ ောင်

၅/

လဝ(နင်)၀၄၃၅၉၃ ဦးဝင်းနင်

B.E(EC)

၉၀၈ အ ေါ်ထ

်မ ျိုး

၈/ လန(နင်)၁၈၁၃၈၈ ဦးမ ျိုးသန်

B.E(EC)

၉၀၉ အ ေါ်အဟမောန်နှင်း စး

၁၂/ လန(နင်)၀၅၃၁၆၄ ဦးစးသန်း

B.E(EP)

်ထ

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EC)

၈၉၇ ဦးအသော်ဇင်

်မင်းစး

(နင်)၂၆၆၇၃၇

ဦးအ

ော်

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

၉၁၀ အ ေါ်

ကတ်အမှတ်
ဖ ျိုး

ပညာအ ည်

အဘအမည်

အချင်ား

၁၀/မလမ(နင်)၂၂၈၈၂၅ ဦးအဇော်နင်ဦး

B.E(EP)

၉၁၁ အ ေါ်ဇင်မောဦး

၉/

ော်အမောင်

B.E(EP)

၉၁၂ အ ေါ် င်သီ

၇/နတလ(နင်)၁၂၇၉၉၇ ဦးအ

ော်မ ျိုးဝင်း

B.E(EP)

၉၁၃ အ ေါ်အ းအ းစမ်

၅/ တန(နင်)၀၂၅၄၀၇

ဦးစအထွး

၉၁၄ အ ေါ်ဇင်မောအဝ

၅/ဝသန(နင်)၀၅၄၇၅၅

ဦးအ ောင်သန်း

ပတ(နင်)၂၄၉၉၀၅ ဦးအ

၉၁၅ အ ေါ် င် င်အလး

၅/

၉၁၆ အ ေါ်နန်းအမ န်ဇင်

၁၃/တ

၉၁၇ အ ေါ်

င်

၉၁၈ အ ေါ်စနဒာအ

ော်

၉၁၉ ဦးတင်ထ

်အနာင်

B.Tech(EC)

B.E(EC)

န(နင်)၂၁၉၉၁၂ ဦး င်အမောင်အထွး

B.E(EC)

၈/ပ

(နင်)၂၉၀၀၈၉

ဦးပ

် ျို

B.E(EP)

၈/ပ

(နင်)၂၈၇၄၂၈

ဦးအ

ော်မမင်

B.E(EP)

၅/စ

န(နင်)၂၁၉၀၅၈

ဦးအ ောင်အ

ော်ဦး

၉၂၀ အ ေါ်ဝတ် ည်ထွန်း

၅/မ န(နင်)၂၄၆၀၈၇

ဦးထွန်းအ ောင်အ

၉၂၁ ဦးမင်းစးသော

၈/မ

ဦးလှမ ျိုး

၉၂၂ ဦးထူးမမတ်နင်

၈/တတ

၉၂၃ အ ေါ် သဉ္ဇောဖ ျိုး

၆/သ

၉၂၄ ဦးအနအဇော်ဦး

B.E(EC)

လတ(နင်)၀၉၄၀၁၁ ဦးသန်း

န(နင်)၂၇၇၇၆၀

(နင်)၁၈၂၅၇၁ ဦးသ
(နင်)၀၈၂၂၄၄

၁၃/ည န(နင်)၀၉၂၇၄၃

A.G.T.I(EP)
ော်

A.G.T.I(EP)

်နင်

A.G.T.I(EP)

ဦး င်အမောင်ညွန်

B.E(EC)

ဦးမ ျိုးမမင်လွင်( )ဦးအနဝင်း

B.E(EC)

၅/ ဥန(နင်)၁၁၆၉၅၆

ဦးလှမပြူး

B.E(EP)

၉၂၆ ဦးဟန်အဇော်အ း

၈/မမန(နင်)၂၂၆၈၂၂

ဦးအ း

B.E(EP)

၉၂၇ အ ေါ်ညမ်းဝတီ

၇/ မန(နင်)၂၃၅၅၈၈

ဦးသန်ဇင်

A.G.T.I(EC)

လန(နင်)၀၆၉၉၂၈ ဦးအ းဝင်း

A.G.T.I(EP)

၅/

၉၂၉ အ ေါ်မမအ

၉/

သီ

၉၃၀ အ ေါ်အ းအ း င်

ဇ(နင်)၀၃၈၀၁၆

ဦးစန်းဦး

၁၄/သပန(နင်)၁၂၀၁၀၂ ဦးစဝင်းက

၉၃၁ ဦးအ ောင်မပည်ဟန်း ၅/

ဘလ(နင်)၁၈၁၄၉၈ ဦး န်းအ

B.E(EC)
ည်
ော်အဆွ

၉၃၂ ဦးအစောအသောဆောတူအဝေါ

၁၄/မ ပ(နင်)၂၇၅၆၀၆ ဦးအစောဝင်းအဇော်

၉၃၃ အ ေါ်ဇင်ဇင်ထွန်းဦး

၁၃/မ န(နင်)၀၄၄၄၈၀

ဦးထွန်းဦး

ဝန်ထမ်း

B.E(EC)

၉၂၅ ဦးမင်း

၉၂၈ အ ေါ်မမတ် မွန်

မှတ်ချက်

B.E(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
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နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

၉၃၄ အ ေါ်သီတောစး

အချင်ား

၁၄/မ ပ(နင်)၂၂၇၃၃၃ ဦးမမင်စး

၉၃၅ အ ေါ်အမဇင်ဦး
၉၃၆ အ ေါ်အ းသ

ပညာအ ည်

အဘအမည်

် င်

B.E(EC)

၁၁/သတန(နင်)၀၇၄၁၂၀ ဦးအ းလွင်

B.E(EC)

၉/တသန(နင်)၁၈၆၁၇၈ ဦးတင်အပေါ်

B.E(EC)

၉၃၇ အ ေါ်အမသဇင်သန်

၉/ပမန(နင်)၂၇၀၉၄၃

ဦးသန်ဇင်အ ောင်

B.E(EC)

၉၃၈ အ ေါ်မမတ်မင်းသူ

၈/ န (နင်)၁၂၆၁၄၈

ဦးအ ောင်အနဝင်း

B.E(EP)

၉၃၉ အ ေါ် ူးအဝ င်

၅/ယမပ(နင်)၀၈၃၃၃၉

ဦးမမင် င်

B.E(EP)

၉၄၀ အ ေါ်မးမးစ

၅/မ န(နင်)၂၄၃၆၆၅

ဦးဆန်းထွန်း

B.E(EP)

၉၄၁ ဦးတင်မးဝင်း

၈/မလန(နင်)၀၉၆၁၄၉

ဦး င်အမောင်မမင်

B.E(EP)

၉၄၂ ဦးအစောဝင်းအမောင်

၁၁/စတန(နင်)၀၈၀၅၄၀ ဦးအ

ော်ဝင်း

၉၄၃ ဦးလးအ ောင်

၄/ပလဝ(နင်)၀၅၅၄၉၃

၉၄၄ ဦး ဲမမတ်

၁၁/မတန(နင်)၀၂၇၄၀၉ ဦးစတင်

B.E(EC)

ဦးအ ောင်ယ ်

B.E(EP)
B.E(EP)

၉၄၅ အ ေါ်ဖငမ်း မ်းဝင်း

၉/ မ (နင်)၁၄၁၄၆၆

ဦး င်အမောင်ဝင်း

B.E(EP)

၉၄၆ အ ေါ်သူဇောထွန်း

၉/ဝတန(နင်)၁၉၅၈၈၂

ဦးအ

B.E(EC)

၉၄၇ အ ေါ် အ
၉၄၈ ဦးဆ

င်

ော်ထူး

၁၁/သတန(နင်)၁၀၁၀၄၂ ဦးအ ောင်သန်းစန်

်ပင်ဖ ျိုး

၁၂/သလန(နင်)၁၂၆၉၂၈ ဦးသန်ဇင်

၉၄၉ ဦးအသော်ဇင်ဦး

A.G.T.I(EP)

B.E(EP)

၉၅၀ အ ေါ်အ းအ းစး

၉/ မသ(နင်)၁၅၄၁၂၄

ဦးစးမမင်

B.E(EP)

၉၅၁ အ ေါ်

၁၀/မ န(နင်)၂၂၉၈၅၉

ဦးသန်းထွန်း

B.E(EP)

၉၅၂ အ ေါ်စမ်းမမ

၇/ပ န(နင်)၃၄၂၃၃၈

ဦးအဇော်မင်းထ

၉၅၃ အ ေါ်ဆမမတ်နး

၇/ မန(နင်)၂၂၄၃၅၆

ဦးအဇော်ဝင်းနင်

၉၅၄ အ ေါ်သ

်ပ စ်

်

A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)

၁၄/ပသန(နင်)၂၀၉၄၆၄ ဦး င်အမောင်အ း

B.E(EP)

၉၅၅ အ ေါ် သနတာထွန်း

၇/

B.E(EP)

၉၅၆ အ ေါ်နှင်းလွင်လွင်

၁၀/သထန(နင်)၁၆၉၇၀၃ ဦးတင်အမောင်ဝင်း

၉၅၇ ဦးမောဏ်ဟဏ်းအ

ော်

ပတ(နင်)၀၉၇၉၄၉ ဦးအမောင်အမောင်အသော်

၁၂/ ဂ (နင်)၀၂၄၀၀၆

ဦးသန်းစး

ဝန်ထမ်း

B.E(EC)

၁၄/ဟသတ(နင်)၃၃၉၂၈၀ ဦးအသောင်းထွန်းဦး

မွန်

မှတ်ချက်

B.E(EP)
A.G.T.I(EC)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၉၅၈ ဦးစင်းဟန်စးထွန်း

၁၃/

န(နင်)၀၆၆၃၇၅ ဦးသန်းထွန်း

၉၅၉ ဦးအ ောင် န်

၉/

ဇ(နင်)၀၃၇၇၁၁

၉၆၀ အ ေါ်အ

၉/တသန(နင်)၁၈၄၅၇၉ ဦးဝင်းမမင်

င်ဝင်း

၉၆၁ အ ေါ်မီမီထွန်း
၉၆၂ အ ေါ်အ းသီ
၉၆၃ ဦးအ

၅/လဟန(နင်)၀၁၀၇၂၀ ဦးအ
င်

ော်သူလင်း

၉၆၄ ဦးမ ျိုးစည်သူ

ော်လှထွန်း

ောအ

င်

A.G.T.I(EP)

ဦးအ ွှေလှိုင်

B.E(EP)

ဦးအ ောင်တး

B.E(EP)

၄/ လန(နင်)၀၅၂၂၀၅

ဦးအထောင်ဘတ်

၉/မထလ(နင်)၃၂၅၇၀၉ ဦးက

ည်ဝင်း

B.E(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)

၉၆၉ အ ေါ်လှိုင်ဇောအ း

၉/ညဥန(နင်)၁၈၂၆၁၆

ဦး းအ း

B.E(EP)

၉၇၀ အ ေါ်ထ ်ထ ်အ ောင်

၅/ ဥန(နင်)၁၂၀၃၀၀

ဦး င်အမောင်မမင်

B.E(EC)

၉၇၁ အ ေါ်လှိုင်းန ီ

၁၁/သတန(နင်)၀၈၂၆၂၁ ဦးအထွးတင်

B.E(EP)

၉၇၂ အ ေါ်မီ

၁၁/သတန(နင်)၀၈၅၂၈၈ ဦးအ းအ ောင်

B.E(EP)

၉/တ

B.E(EP)

လွင်

၉၇၃ အ ေါ်မောမောဆင်
၉၇၄ အ ေါ်နူးနူး

န(နင်)၂၀၆၁၅၉ ဦးစန်မမင်

၁/မမန(နင်)၀၅၃၄၄၆

ဦးဂ န်မောတူးလွမ်

B.E(EP)

၉၇၅ အ ေါ်ယယဝင်း

၈/တတ

(နင်)၂၀၆၅၀၉ ဦးလှအငွ

B.E(EC)

၉၇၆ အ ေါ်ဆယဉ်နင်

၉/ပသ

(နင်)၁၂၆၉၈၀ ဦးအ ောင်နင်

B.E(EC)

ဦးမမင်လွင်

၉၇၇ အ ေါ် င်သူမမင်လွင်

၉/ပမန(နင်)၂၀၉၅၉၁

၉၇၈ အ ေါ်စမမတ်အ း

၁၁/ ဗန(နင်)၁၀၃၆၁၀ ဦးဆန်းဝင်း

A.G.T.I(EP)

၉၇၉ အ ေါ်မမတ်သဂီ

၉/သစန(နင်)၁၆၉၉၆၉

A.G.T.I(EP)

၉၈၀ အ ေါ် တနာ

၉/မထလ(နင်)၃၅၈၀၁၆ ဦးတင်စး

၉၈၁ ဦးဖငမ်း မ်းအထွး

၈/ဆပဝ(နင်)၀၈၅၁၇၁

ဦးအမောင်အ း

ဦးမမတ်အစော

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

၈/ပ

၉၆၇ အ ေါ်သဇင်နှင်းငယ်အထွး ၁၄/လပတ(နင်)၂၃၀၅၃၈ ဦးထွန်းထွန်း
၉၆၈ အ ေါ်အ

B.E(EC)

B.E(EC)

(နင်)၂၇၀၂၂၀

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP)

ဦး င်အမောင်မမင်

၁၄/ဟသတ(နင်)၂၈၆၇၉၁ ဦးအဇော်ထွဋ်မမင်

ော်သန်းအ ောင်

အချင်ား

၉/ဝတန(နင်)၁၆၉၄၃၄

၁၀/မ န(နင်)၂၂၄၃၅၄

၉၆၅ အ ေါ်စနဒာထွန်း
၉၆၆ ဦးအ

ဦးတင်အမောင်အထွး

ပညာအ ည်

B.E(EP)

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
E:\Facebook News\2021\e-Government\SAE (Civil, EP, Mech;) 87 (epge)

42
စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

၉၈၂ ဦးမပည်ဖ ျိုး င်
၉၈၃

အ ေါ် သဉ္ဇောအ

ော်အ

၅/
ော်

၉၈၄ အ ေါ်စးထ ်ထ ် ှန်
၉၈၅ ဦးအဇော်ထ

၉၈၈ အ ေါ်

ြန်မး
ဖငမ်း

ဘလ(နင်)၁၈၁၂၄၅ ဦးသန်းအငွ

၉/သစန(နင်)၁၆၀၅၆၆

ဦးအ

၈/မ

ဦး ှန်ဝင်း

်အ ောင် ၅/

၉၈၆ အ ေါ်နှင်းအဝဇင်
၉၈၇ အ ေါ်သက

အဘအမည်

န(နင်)၂၂၀၉၉၄

ော်အ

န(နင်)၂၁၅၂၁၅

ဦးအ

၅/တဆန(နင်)၁၇၁၇၉၇ ဦးမမဦး

၉၈၉ အ ေါ်ယနနဒာမမင်

၅/စ

န(နင်)၂၆၂၄၈၅

ဦးလှမမင်

၉၉၀ အ ေါ်အ းနနဒာလင်း

၉/ပ

(နင်)၀၃၁၇၆၆

ဦးအမောင်အ း

၉၉၁ အ ေါ် မ်းအမမဝင်း

၈/ စ

(နင်)၁၉၃၁၂၇

ဦးစန်းဝင်း

ယ်နီ

၁၂/ လန(နင်)၀၄၅၉၅၈ ဦးဝင်းထွန်း
၈/ န (နင်)၁၄၁၁၂၁

B.E(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)

ဦးအမောင်အမောင်လင်း

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)

၉၉၄ အ ေါ် င်အဆွသန်

၁၁/မပန(နင်)၀၈၄၂၀၀

ဦးတင်ဝင်း

B.E(EC)

၉၉၅ ဦး န်နင်စး

၇/ပမန(နင်)၁၇၆၀၂၅

ဦးစးနင်

B.E(EP)

၉၉၆ အ ေါ်ယဉ်မောထွန်း

၉/မသန(နင်)၁၅၄၄၂၇

ဦးတော

B.E(EP)

၉၉၇ အ ေါ်တင်ဇောအဝ

၈/စလန(နင်)၁၈၅၉၇၃

ဦးစန်ဘနင်

B.E(EP)

၉၉၈ အ ေါ်ယမအစောဖ ျိုး

၉/ မဇ(နင်)၀၄၉၄၀၈

ဦးအမောင်တင်

A.G.T.I(EP)

၉၉၉ ဦးအ ောင်အ

၉/တသန(နင်)၂၁၈၄၁၁ ဦး ဲထွဋ်

ော်ဟန်း

ဦးအ

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EC)

ဦးက

၉၉၃ အ ေါ်ဝင်းလဲမ ြူ

ော်

ော်အ ောင်

၉/သစန(နင်)၁၇၂၀၁၁

၉၉၂ အ ေါ်လင်းလင်း

အချင်ား
B.E(EC)

ဘလ(နင်)၁၈၉၀၆၃ ဦးမမအ ောင်

၈/မ

ပညာအ ည်

A.G.T.I(EP)

၁၀၀၀ အ ေါ်ဆ ည်မွန်

၉/ မဇ(နင်)၀၂၅၂၇၉

ော်ညွန်

B.E(EP)

၁၀၀၁ အ ေါ်အနာ် ဲ ူဝေါး

၁၂/မဘန(နင်)၁၃၂၀၇၉ ဦးအစောထီးမူး

B.E(EP)

၁၀၀၂ ဦး မ်းဖငမ်း

၈/ မန(နင်)၁၉၃၀၈၇

ဦးအငွတး

A.G.T.I(EC)

၁၀၀၃ အ ေါ်လဲ ည်စး

၈/ မန(နင်)၂၀၁၀၃၈

ဦးမမင်စး

A.G.T.I(EC)

၁၀၀၄ ဦးဟန်ဝင်းထွန်း

၈/မလန(နင်)၀၈၉၉၅၆ ဦးက

ည်အထွး

၁၀၀၅ ဦးဝင်းမး င်

၅/တဆန(နင်)၁၃၁၄၂၆ ဦးညွန်ဝင်း

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၁၀၀၆ ဦးအ ောင်သ

် င်

၉/တ

န(နင်)၁၆၆၄၉၃ ဦးဆန်းအမောင်

ပညာအ ည်
အချင်ား

မှတ်ချက်

B.E(EC)

၁၀၀၇ အ ေါ်အဝအဝလှိုင်

၈/မဘန(နင်)၀၈၈၉၂၉

ဦးသန်းအ း

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

၁၀၀၈ ဦးသူ ဝင်း

၈/ မန(နင်)၁၄၃၃၅၅

ဦးအ ောင်အသောင်း

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၀၀၉ အ ေါ် မ်မှြူး င်

၈/ န (နင်)၁၄၁၇၀၄

ဦးမမင်အဆွ

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၀၁၀ အ ေါ်သဲမပည်စလင်း

၅/မ န(နင်)၂၅၉၁၉၀

ဦးသန်းထွန်း

B.E(EP)

၁၀၁၁ ဦးအ

၇/ပ န(နင်)၃၄၀၆၂၇

ဦးနင်ဝင်း

B.E(EC)

၈/မမန(နင်)၁၉၉၅၇၀

ဦး ျိုထူး

B.E(EP)

၁၀/မလမ(နင်)၂၆၂၇၀၃ ဦးလှဝင်း

B.E(EP)

၁၀/မလမ(နင်)၂၆၆၅၃၄ ဦးအဇော်အဇော် ျို

B.E(EP)

ော် န်နင်

၁၀၁၂ အ ေါ် င်လဲအဝ
၁၀၁၃ ဦးအ ောင်သ

်ဝင်း

၁၀၁၄ ဦးအဇော် ဲထွန်း
၁၀၁၅ အ ေါ်သန်းသန်းလွင်

၈/ မန(နင်)၁၇၃၀၈၉

ဦးအ ောင်လင်း

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၀၁၆ အ ေါ်မူမူအဆွ

၈/ စ

ဦးက

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၀၁၇ အ ေါ်အ းဖငမ်းစ

၉/ငဇန(နင်)၁၁၉၆၅၉

ဦးစးအ

၁၀၁၈ အ ေါ်စစနဒီလွင်

၉/

ဦးအ

၁၀၁၉ ဦးဟန်သောနင်

၇/ညလပ(နင်)၁၉၂၉၀၀ ဦးတင်မ ျိုးက

၁၀၂၀ အ ေါ်အ းမမင်သူ

၅/

၁၀၂၁ ဦးစအ ောင်ဖ ျိုးသန်

၁၄/မမန(နင်)၂၈၆၄၈၈

၁၀၂၂ ဦးသီဟအ

ော်

(နင်)၁၄၇၈၇၂

ဇ(နင်)၀၁၈၁၇၀

ည်
ော်

B.E(EP)

ော်လွင်

B.E(EC)
ည်

တ(နင်)၁၁၃၅၅၉ ဦးအ ွှေမန်း

၇/ပမန(နင်)၂၀၆၂၄၄

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)

ဦးစးသန်း

A.G.T.I(EC)

ဦးလှစး

A.G.T.I(EP)

၁၀၂၃ အ ေါ် င်မောလောထွန်း

၈/မလန(နင်)၀၉၀၁၅၈ ဦးအ းဝင်း

၁၀၂၄ အ ေါ်ထ

်ဦး

၅/တဆန(နင်)၁၃၀၆၇၃ ဦးအ

ော်အဆွ

B.E(EP)

ော်

၉/ပသ

ော် င်

B.E(EP)

်ထ

၁၀၂၅ အ ေါ်ဆမွန်အ

(နင်)၁၃၉၄၃၁ ဦးအ

၁၀၂၆ ဦးဇင်မင်းအထွး

၉/ညဥန(နင်)၂၄၅၁၉၆

ဦးသန်းထွန်း

၁၀၂၇ အ ေါ်ဝင်း စ်လှိုင်

၈/မ

ဦးစးလှိုင်

၁၀၂၈ အ ေါ် သဲမ ြူ
၁၀၂၉ အ ေါ်အ မီအ

၁၂/လ
ော်

န(နင်)၂၁၇၈၀၄

န(နင်)၂၂၉၂၉၈ ဦးတင်ဝင်း

၉/မ န(နင်)၂၄၅၆၄၄

ဦးသန်းအဇော်ဦး

A.G.T.I(EP)

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

B.E(EC)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၀၃၀ ဦးအဝယထွန်း

၈/ပ

(နင်)၂၉၅၃၈၈

ဦး င်အဇော်

A.G.T.I(EP)

၁၀၃၁ အ ေါ်သမ်သူဇောအမော်

၉/မ န(နင်)၂၅၇၈၃၄

ဦးလှအမော်

B.E(EP)

၁၀၃၂ အ ေါ်အမသဇင်မမင်

၁၄/ ဂပ(နင်)၂၀၃၅၈၆ ဦးနင်ဝင်းထွန်း

၁၀၃၃ အ ေါ်အနွးအနွးသမ်
၁၀၃၄ အ ေါ်ဖ ျိုးသီတောအ

ော်

၁၀၃၅ အ ေါ်ယဉ်ယဉ်မွန်

M.E(EC)

၉/ငဇန(နင်)၀၉၃၉၀၁

ဦးအမောင်အ း

B.E(EP)

၉/ငဇန(နင်)၁၀၄၇၅၇

ဦးအ

B.E(EP)

၁၄/ဘ

ော်မင်း

လ(နင်)၂၃၉၇၆၄ ဦးတင်အ ောင်

A.G.T.I(EC)

၁၀၃၆ အ ေါ်နှင်းဝတ် ည်ဦး ၁၂/လသယ(နင်)၀၆၃၇၈၈ ဦးထွန်းလွင်ဦး

B.E(EP)

၁၀၃၇ ဦး န်အ

B.E(EP)

ော်လင်း

၁၂/လသယ(နင်)၀၆၆၀၆၆ ဦးအ ောင်အဇော်မး

၁၀၃၈ အ ေါ်လှိုင်းတင်မ ြူ

၈/ န (နင်)၁၆၄၇၉၇

ဦးညွန်လွင်ဦး

၁၀၃၉ အ ေါ်ဇင်သနတာတင်

၈/မ

ဦးတင်ဦး

B.E(EC)

၇/ တန(နင်)၁၀၉၅၁၈ ဦးစးလွင်

B.E(EC)

၁၀၄၁ အ ေါ်ဟန်စ

၈/ပ

(နင်)၂၆၄၈၁၉

ဦး င်

B.E(EC)

၁၀၄၂ အ ေါ်

၉/ပ

(နင်)၀၁၉၂၀၆

ဦး ျိုတူး

M.E(EP)
B.E(EP)

၁၀၄၀ အ ေါ်အ

သီ င်

မွန်

န(နင်)၂၀၂၁၂၆

၁၀၄၃ အ ေါ်ယဉ်နွယ်အ ောင်

၈/ န (နင်)၁၃၉၈၀၃

ဦးမပည်စးအ ောင်

၁၀၄၄ ဦး စ်ဖ ျိုး

၉/မ န(နင်)၂၅၇၈၂၈

ဦးအ

၁၀၄၅ ဦး ဲမင်းသူ
၁၀၄၆ ဦးဇင်မင်းဟန်
၁၀၄၇ အ ေါ်နှင်းဝတ် ည်

၁၄/ညတန(နင်)၁၇၇၁၂၈ ဦးမမင်က
၈/ မန(နင်)၁၉၆၈၈၉
၁၂/ဥ

ော်အ ောင်လွင်

ည်

ဦးဟန်မမင်

မ(နင်)၂၀၉၅၂၈ ဦးအ းဝင်း
ော်စး

A.G.T.I(EP)

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)

၁၀၄၈ အ ေါ်အမမမတ်နး

၈/ပ န(နင်)၁၃၉၀၉၀

ဦးအ

၁၀၄၉ အ ေါ်အ မီမီထွန်း

၈/ပ

(နင်)၂၆၈၁၅၇

ဦးအသောင်းထွန်း

B.E(EP)

၁၀၅၀ အ ေါ်ရှိုွဲ့ရှိုွဲ့တင်

၈/ပ

(နင်)၂၆၃၃၈၁

ဦးတင် န်း

B.E(EP)

၁၀၅၁ ဦးမ ျိုးမင်း

၈/ န (နင်)၁၃၄၈၈၉

ဦးအ ွှေသန်း

B.E(EP)

၁၀၅၂ အ ေါ်မ ြူမ ြူသင်း

၈/ပမန(နင်)၁၃၂၂၉၆

ဦးအ

B.E(EC)

၁၀၅၃ အ ေါ်ဇွန်ဇွန်အဇော်

၅/မ န(နင်)၂၇၉၉၆၄

ဦးတင်အ ွှေ

ော်အမောင်း

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EC)

B.E(EP)
E:\Facebook News\2021\e-Government\SAE (Civil, EP, Mech;) 87 (epge)

45
စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၁၀၅၄ အ ေါ်ဇမ်းလွန်

န်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၃/လ န(နင်)၁၉၁၈၇၃ ဦးဟင် န်

B.E(EP)

၁၀၅၅ အ ေါ်အ းအ းမွန်

၉/ပသ

B.E(EP)

၁၀၅၆ အ ေါ် မွန်အ ော

၉/ မဇ(နင်)၀၄၀၇၉၁

၁၀၅၇ အ ေါ်သအမဦး

၉/တသန(နင်)၁၄၅၄၇၄ ဦးစန်ဝင်း

၁၀၅၈ အ ေါ်ဝတ် ည်မွန်
၁၀၅၉ အ ေါ်ထ

၈/ န (နင်)၁၂၉၆၈၄

်ယမလွင် ၁၂/တတ

၁၀၆၀ ဦးသတတး

ဦးအ

ော် ွှေင်

B.E(EP)
B.E(EC)

ဦး ီစး

A.G.T.I(EP)

(နင်)၀၀၄၁၃၀ ဦးသန်းလွင်

၁၂/တမန(နင်)၁၂၈၄၂၂ ဦးတးတး

၁၀၆၁ ဦးညီညီမင်းထ
၁၀၆၂ အ ေါ်စမ်းအ

(နင်)၁၂၇၂၈၂ ဦးသန်းလင်း

်

ောအဝ

၁၀၆၃ အ ေါ်ဆစနဒီထွန်း

B.E(EC)
A.G.T.I(EC)

၆/ပလန(နင်)၀၈၅၄၇၉

ဦးဝင်းနင်

B.E(EP)

၅/ ပယ(နင်)၁၂၁၉၄၄

ဦး းအထွး

B.E(EC)

၅/ဘတလ(နင်)၁၀၂၀၃၀ ဦးသန်းထွန်းဦး

၁၀၆၄ အ ေါ်စလှိုင်ဖ ျိုး

B.E(EP)

၁/မညန(နင်)၁၄၀၁၁၄

ဦးဘဝင်း

၉/ပဥလ(နင်)၀၂၈၈၃၅

ဦးစးသ

၁၀၆၆ အ ေါ်တင်မမအ ောင်

၉/မဟမ(နင်)၀၁၉၀၅၁

ဦးအစောအထွးအ ောင်

B.E(EP)

၁၀၆၇ အ ေါ်အ းသနတာ

၉/ မ (နင်)၁၄၄၃၆၄

ဦးအ

B.E(EP)

၁၀၆၈ အ ေါ်နွယ်နွယ်စး

၉/လဝန(နင်)၂၄၆၀၃၇

ဦးမး င်

B.E(EC)

၁၀၆၉ အ ေါ်နှင်းအဝ င်

၈/စလန(နင်)၁၆၃၆၄၃

ဦးအ ွှေအ ောင်

B.E(EP)

၁၀၆၅ အ ေါ်ထ

်ထ

်စး

၁၀၇၀ အ ေါ် င်မောဝင်း
၁၀၇၁ အ ေါ်ပးသဉ္ဇောအမောင်

၅/

M.E(EC)
်ဦး

ော်သန်း

ဘလ(နင်)၁၈၈၆၈၉ ဦးမမဆန်း

၈/ပ န(နင်)၁၃၂၆၄၆

ဦးအ

သွယ်

၉/တသန(နင်)၂၀၁၉၂၅ ဦးပပျိုး ျို

၁၀၇၃ အ ေါ်

င်

၁၂/ ပသ(နင်)၀၆၈၅၈၈ ဦးအမောင်က
၉/နထ

၁၀၇၅ အ ေါ်သင်းမ ြူမ ြူအ ောင်

၁၂/ဥ

(နင်)၁၇၂၃၆၇ ဦးက

B.E(EC)

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)

ည်

ည်ဝင်း

မ(နင်)၂၄၀၉၄၇ ဦးအ းအ ောင်အဇော်

B.E(EP)
B.E(EC)
B.E(EP)

၁၀၇၆ ဦး ဲလွင်အဇော်

၁၂/လသယ(နင်)၀၇၈၄၂၅ ဦးအမောင်ဖမျိုင်

B.E(EP)

၁၀၇၇ ဦး

၅/

B.E(EP)

ပ် ှန်းဇမန်

လထ(နင်)၂၀၆၉၃၂ ဦးလ န်

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

ော်အမောင်အမောင်လွင်

၁၀၇၂ အ ေါ်

၁၀၇၄ အ ေါ်မမတ်မွန် ျို

မှတ်ချက်

ပ်
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၁၀၇၈ ဦး ပ်စးပင်

၈/ မန(နင်)၁၇၉၃၉၂

၁၀၇၉ အ ေါ် င်နွယ်မး

၅/ဆလ

၁၀၈၀ ဦး

၅/

န် န် ွေါလ်

ဦးသန်းအ း

အချင်ား

B.E(EP)

မ် န်ဆွမ်

၁၂/မဘန(နင်)၁၂၈၂၄၀ ဦးအ ွှေသန်း

B.E(EP)

၁၀၈၂ ဦးဇီလ စးထ

၉/လဝန(နင်)၂၄၈၂၈၉

B.E(EP)

ဦးတင်စး

၁၀၈၃ အ ေါ်ဝဿန်မ ျိုးတင်

၁၃/လ န(နင်)၁၉၁၂၃၃ ဦးမ ျိုးတင်

၁၀၈၄ အ ေါ်နှင်း

၁၂/

၁၀၈၅ အ ေါ်က

င်

ည်မပောသူ

B.Tech(EP)

န(နင်)၀၇၈၉၉၆ ဦးသန်းအဇော်ဦး

၇/ တန(နင်)၁၀၉၉၂၂ ဦးထွန်းဆင်

B.E(EC)
B.E(EP)

၁၀၈၆ အ ေါ်မးမးအဆွ

၈/မမန(နင်)၂၁၁၀၀၇

ဦးအ းဝင်း

B.E(EC)

၁၀၈၇ အ ေါ်တင်ယယ င်

၉/လဝန(နင်)၂၃၂၂၉၉

ဦးထွန်းတင်အ ောင်

B.E(EP)

၁၀၈၈ အ ေါ်လှိုင်မမအ း

၇/လပတ(နင်)၁၆၂၅၉၆ ဦးသန်းအမောင်

၁၀၈၉ အ ေါ်အမသူထွန်း

၁၁/စတန(နင်)၁၁၃၅၀၃ ဦးအမောင်မမသန်း

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

၁၀၉၀ အ ေါ်ပပမင်း

၈/ဂဂန(နင်)၁၀၁၇၁၇

ဦးအ ောင်မင်း

B.E(EP)

၁၀၉၁ အ ေါ်နွယ်နီမ ြူး

၈/ဂဂန(နင်)၁၀၁၇၁၉

ဦး င်

B.E(EC)

၁၀၉၂ အ ေါ်အ းဖငမ်းမမ

၈/ဂဂန(နင်)၁၁၁၀၃၇

ဦးလှမမင်

၁၀၉၃ ဦးအ ောင်မးဝင်း
၁၀၉၄ ဦးဂ ျိုးဇ

်

A.G.T.I(EP)

၈/ထလန(နင်)၀၅၂၃၅၄ ဦးဝင်းမမင်
၈/ဂဂန(နင်)၁၀၆၈၃၂

B.E(EP)

ဦးတောလ်

ဲမ်း

B.E(EC)

၁၀၉၅ အ ေါ်အဆောင်းယမထွန်း ၁၀/သထန(နင်)၂၁၆၆၉၉ ဦးအ ောင်နင်ထွန်း

B.E(EP)

၁၀၉၆ အ ေါ်အမသက

B.E(EP)

၈/ပ

(နင်)၂၈၈၇၀၁

ဦး

၁၀၉၇ အ ေါ်မမတ်သီ စး

၈/ပ

(နင်)၂၄၈၄၆၄

ဦးတင်အ

၁၀၉၈ အ ေါ်မမနှင်းမှိုသွင်

၉/ညဥန(နင်)၁၉၂၆၃၄

ဦးသန်းလွင်

B.E(EP)

၁၀၉၉ အ ေါ်ယဇောအ ောင်

၈/မမန(နင်)၂၃၁၉၂၉

ဦးအ ောင်မှြူး

B.E(EP)

၁၁၀၀ ဦးအ

ြန်ဦး

ော်ဇင်လင်း

၁၁၀၁ ဦးမ ျိုးမမင်အဇော်

၁၂/သဃ
၈/ပ

လှ
ော်လှိုင်

(နင်)၁၆၈၁၈၂ ဦးတင်ထွန်းအ း
(နင်)၂၈၈၆၄၇

ဦးမ ျိုးညွန်

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

၁၀၈၁ အ ေါ်သင်းစပယ်မ ြူ
်

မှတ်ချက်

B.E(EP)

(နင်)၀၈၀၃၄၂ ဦးစန်မင်း

လထ(နင်)၂၀၅၆၉၆ ဦး

ပညာအ ည်

B.E(EP)

B.E(EP)
B.E(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၁၀၂ အ ေါ်ဇင်မးသူ

၈/ပမန(နင်)၁၂၂၃၈၅

ဦးညွန်တင်

B.E(EC)

၁၁၀၃ အ ေါ်စမမတ်နင်

၈/ပမန(နင်)၁၃၁၂၂၄

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EC)

၁၁၀၄ အ ေါ်ထ ်သဉ္ဇောအ ောင်

၁၂/သ န(နင်)၁၁၈၅၅၇ ဦးမ ျိုးမင်းအ ောင်

B.E(EP)

၁၁၀၅ အ ေါ်အ

၁၄/ပသန(နင်)၂၀၆၀၁၈ ဦးအစောမင်း

B.E(EC)

ောအ

င်

၁၁၀၆ အ ေါ်စန်းမမင်မး

၅/စ

၁၁၀၇ ဦးအမောင်အမောင်

ဦးမပေား

B.E(EC)

၉/ငဇန(နင်)၁၃၀၁၀၉

ဦးဆန်းတင်

B.E(EP)

၁၁၀၈ ဦးစးသူ

၁/မ

ဦးဘီအဂ း

A.G.T.I(EP)

၁၁၀၉ အ ေါ်အစောစနဒာလွင်

၉/ မဇ(နင်)၀၄၄၇၃၁

ဦးအ ောင်အ ောင်လွင်

A.G.T.I(EP)

၁၁၁၀ အ ေါ်မမတ်နးငယ်

၉/မတ (နင်)၁၇၉၂၅၀

ဦးဇင်အမောင်အမောင်အ း

B.E(EP)

၁၁၁၁ အ ေါ်ဝင်းဝင်းက

ြူ

၅/

န(နင်)၂၄၉၂၁၂

န(နင်)၁၂၈၀၈၅

လထ(နင်)၁၉၉၅၃၇ ဦးအစော

၁၂/မ

၁၁၁၃ ဦးဟန်ဦးအသော်

၈/သ န(နင်)၀၉၉၉၁၈

ဦးမင်းလွင်

A.G.T.I(EP)

၉/ငဇန(နင်)၀၉၆၂၈၁

ဦးလှ န်း

B.E(EP)

၈/

ဦး န်နင်ဦး

A.G.T.I(EC)

်

၁၁၁၅ အ ေါ် ဖ ျိုးဇင်

မန(နင်)၀၇၆၁၃၁

ျိုင်

B.E(EP)

၁၁၁၆ ဦး မ်းဖငမ်းသူ

၈/ န (နင်)၁၂၉၆၂၄

ဦးထွန်းအငွ

A.G.T.I(EP)

၁၁၁၇ ဦးအ ောင်သင်းထ ်

၈/ န (နင်)၁၅၂၈၄၂

ဦးစန်းမမင်

A.G.T.I(EP)

၁၁၁၈ အ ေါ် င်နှင်းငယ်

၈/သ န(နင်)၀၉၉၈၃၁

ဦးညွန်ဝင်း

A.G.T.I(EC)

၁၁၁၉ အ ေါ်မ ြူမ ြူသင်း

၈/ပ န(နင်)၁၃၂၆၀၉

ဦးမမင်အဝ

B.E(EC)

၁၁၂၀ အ ေါ်အမော်အမော်အဆွ

၅/ဝလန(နင်)၁၈၀၁၀၇

ဦးထွန်းဝင်း

B.E(EC)

၉/ပမန(နင်)၂၃၃၀၁၈

ဦးသန်း စ်

B.E(EP)

၁၁၂၁ အ ေါ်နှင်း

င်

၁၁၂၂ အ ေါ်မပည်စအမး

၁၃/လ န(နင်)၁၄၇၇၀၃ ဦးအမောင်အမောင်တင်

B.E(EC)

၁၁၂၃ အ ေါ် င်အမ ှန်း

၁၃/လ န(နင်)၁၅၆၉၉၃ ဦးမမအမောင်

B.E(EC)

၁၁၂၄ အ ေါ်အနွး တီစး

၁၃/လ န(နင်)၂၀၉၀၆၈ ဦး ဲမမင်နင်

B.E(EC)

၁၁၂၅ အ ေါ်သူသွယ်သင်းဟန်

၈/င န(နင်)၀၃၆၇၃၃

ဦးမမင်အ း

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

၁၁၁၂ ဦးစးထွဋ်ဝင်း

၁၁၁၄ ဦးအ ောင်မ ျိုးထ

(နင်)၁၅၈၁၀၉ ဦးသန်းက

မှတ်ချက်

B.E(EC)
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စဉ်
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၁၂၆ အ ေါ်မ ျိုးသနတာ

၅/စ

န(နင်)၂၅၁၀၅၄

ဦးမ ျိုးလှိုင်

B.E(EP)

၁၁၂၇ ဦးမ ျိုး

၅/စ

န(နင်)၂၂၉၈၂၁

ဦးမ ျိုးမမင်

B.E(EP)

၁၁၂၈ အ ေါ်ထ

အ ောင်

၅/ ဥတ(နင်)၀၈၅၈၅၅

ဦးမးအ

၁၁၂၉ အ ေါ်ဝင်းဝင်းမော

၉/ပ

ဦး င်အမောင်အ း

၁၁၃၀ ဦး ဲ င်လင်း

၉/သစန(နင်)၁၄၈၉၅၉

ဦး င်အဇော်

၁၁၃၁ အ ေါ်အမဇင်မမင်

၅/မ

၁၁၃၂ အ ေါ်သ

်ထ

်ဝင်း

(နင်)၀၃၀၈၅၆

န(နင်)၀၆၄၆၉၆

ော်

B.E(EC)
A.G.T.I(EP), B.Sc(Maths;)

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EP)

ဝန်ထမ်း

ဦးသန်းအဇော်

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

်အဝနှင်း

၈/ပ န(နင်)၁၂၀၇၃၅

ဦးအ းမမင်

B.E(EP)

၁၁၃၃ အ ေါ်တင်နီလောစး

၈/စလန(နင်)၁၆၁၆၉၇

ဦးစးအ ောင်

B.E(EP)

၅/မ န(နင်)၂၅၉၃၀၂

ဦးအနလင်း

B.E(EP)

၅/ဝလန(နင်)၁၄၈၂၈၀

ဦးထွန်းဝင်း

B.E(EC)

၅/ ဘန(နင်)၂၁၅၈၀၂

ဦးအ ောင်မမင်အထွး

B.E(EP)

၁၁၃၇ အ ေါ်လှိုင်းအဝဦး

၅/ဝလန(နင်)၁၇၅၁၆၆

ဦး ဲမမင်

B.E(EP)

၁၁၃၈ အ ေါ်စလတ်မ ြူ

၅/ ပယ(နင်)၁၀၇၂၉၀

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EP)

၁၁၃၄ အ ေါ်

မး

၁၁၃၅ အ ေါ်နန်းစ င်
၁၁၃၆ အ ေါ်မမတ်နးက

ွယ်

၁၁၃၉ အ ေါ်ယဉ်မွန်အ ောင် ၅/

မှတ်ချက်

ဘလ(နင်)၁၈၂၇၀၀ ဦးအမော်အမော်နင်

B.E(EP)

၁၁၄၀ အ ေါ်အဝလွင်သန်

၅/တဆန(နင်)၁၅၂၂၁၉ ဦးဝင်းမင်းသန်

B.E(EP)

၁၁၄၁ အ ေါ်သဂီထွန်း

၉/တတဥ(နင်)၁၂၃၂၄၂

ဦးက

ည်အ း

B.E(EP)

၁၁၄၂ ဦးမ ျိုး

၅/ဝလန(နင်)၁၂၆၁၉၈

ဦးအ ောင် င်

B.E(EP)

၁၁၄၃ အ ေါ် အ ွှေစင်

၉/ပမန(နင်)၂၃၅၆၄၀

ဦးအစောအဂထွန်း

B.Tech(EC)

၁၁၄၄ အ ေါ်ဆအဝထွန်း

၈/ မန(နင်)၁၄၈၇၉၀

ဦးအ ောင်အ

A.G.T.I(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၁၄၅ ဦးအ းမမင်ဦး

၈/ဆ န(နင်)၀၆၂၄၂၁

ဦးမမင်အဝ

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၁၄၆ ဦးမင်းဟန်းအဇော်

၈/ မန(နင်)၁၅၇၃၇၂

ဦး င်အမောင်စန်း

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၁၄၇ အ ေါ်သန်းသန်းစး

၉/ပမန(နင်)၂၃၆၆၁၁

ဦးအ ောင်သန်း

B.E(EC)

၁၁၄၈ အ ေါ်စနဒာလင်း

၉/နထ

၁၁၄၉ အ ေါ်ဆလှိုင်လှိုင်သင်း ၁၀/သ

ော်ထွန်း

(နင်)၁၆၆၂၉၉ ဦးသန်းဝင်း

B.E(EC)

(နင်)၁၄၁၉၅၅ ဦးညီညီလွင်

B.Tech(EC)
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နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်
၉/ညဥန(နင်)၂၀၈၃၃၃

ဦး

၁၁၅၁ အ ေါ်ဆ ည်လဲနှင်း

၅/ ဘန(နင်)၁၈၃၇၁၉

ဦးဝင်းလှ

B.E(EP)

၁၁၅၂ အ ေါ်အမသူထ

၉/ညဥန(နင်)၂၁၈၈၅၇

ဦး ဲမမင်

B.E(EP)

၅/မမန(နင်)၀၈၈၁၂၇

ဦးအမောင်စး

B.E(EP)

၈/မလန(နင်)၀၈၃၉၉၂

ဦးအ ောင်မမင်ဦး

B.E(EP)

၁၁၅၃ အ ေါ်ယမင်းသမ်
၁၁၅၄ အ ေါ်ထ ်

အ

ော်

ီး

အချင်ား

၁၁၅၀ အ ေါ်ဝင်းအ း

်

်က

ပညာအ ည်

B.E(EP)

၁၁၅၅ ဦးအတဇောအ ောင်

၁၃/လ န(နင်)၁၅၀၆၇၂ ဦးအနဝင်း

B.E(EP)

၁၁၅၆ ဦးသ

၉/ပဘန(နင်)၁၉၁၁၁၃

ဦး န်း င်

B.E(EP)

လတ(နင်)၀၉၂၉၇၀ ဦးအစောနင်

B.E(EC)

်ပင်မှြူး

၁၁၅၇ အ ေါ်အဆွသဇင်ထွန်း ၅/
၁၁၅၈ ဦးဇင်

န်

၁၂/သဃ

(နင်)၁၈၇၁၈၈ ဦးမမင်ဦး

၁၁၅၉ ဦးဝင်းနင်ထွန်း

၅/တမန(နင်)၀၆၇၄၃၃

၁၁၆၀ ဦးမ ျိုးမင်းသန်

၁/မ

၁၁၆၁ အ ေါ်အနာ်ထူးထူးအ ော

၅/ တန(နင်)၀၂၄၉၀၆

၁၁၆၂ အ ေါ်ပန်း မ ြူ

၅/တဆန(နင်)၁၅၂၂၇၀ ဦးအမောင်က

B.E(EP)

ဦးသန်းဝင်း

A.G.T.I(EP)

တ(နင်)၁၂၄၄၀၄ ဦးအဇော်အဇော်မမင်
ဦးအစောဝင်းက

ည်

A.G.T.I(EC)
B.E(EP)

ီး

B.E(EP)

၁၁၆၃ အ ေါ်နှင်းန ီအ ောင်

၈/ န (နင်)၁၁၉၅၄၁

ဦးမမင်အ ောင်

B.E(EC)

၁၁၆၄ ဦး ဲမင်းဟန်း

၈/မဘန(နင်)၁၈၅၁၉၂

ဦးမ ျိုးညွန်

B.E(EC)

၁၁၆၅ အ ေါ် မ်သနတာဖ ျိုး

၁၂/မဘန(နင်)၁၄၀၅၀၃ ဦးအသောင်းအ း

၁၁၆၆ ဦးဥ

၅/ ဥတ(နင်)၀၈၅၆၅၇

ဦးအသောင်းအ း

၁၁၆၇ အ ေါ်နှင်းသီ

၉/ပ

ဦး

၁၁၆၈ အ ေါ်မီမီစန်း

၉/တတဥ(နင်)၁၂၀၂၈၉ ဦးအ

ကောအ

ော်

၁၁၆၉ အ ေါ် ဲလစ်ဇဘ

အလး

B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EC)

ော်အ

ော်လွင်

B.E(EP)

၂/ မဆ(နင်)၀၅၄၈၃၆

ဦးမမော ယ်

B.E(EP)

၁၁၇၀ အ ေါ်ယမင်းအ ွှေစင်

၈/ဆမန(နင်)၀၅၉၀၁၉

ဦးတင်စး

B.E(EC)

၁၁၇၁ ဦးသ

၅/တဆန(နင်)၁၅၂၆၉၆ ဦးသန်းထ

်အဆွဝင်း

၁၁၇၂ ဦးမးအဝအ ောင်
၁၁၇၃ အ ေါ်အ

ောရူပေါလွင်

်

(နင်)၀၂၀၁၀၁

်

၅/ဘတလ(နင်)၁၁၃၃၆၁ ဦးအ ောင်စးဝင်း
၈/စလန(နင်)၁၈၇၃၅၃

ဦးသန်ဇင်

မှတ်ချက်

B.E(EP)
B.Tech(EP)
A.G.T.I(EC)
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နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၁၇၄ အ ေါ် င်မမင်မမတ်အ
၁၁၇၅ အ ေါ်

ော်

အထွး

၁၄/မမန(နင်)၂၈၅၆၉၁

အဘအမည်
ဦးအ

ော်နင်ဦး

ပညာအ ည်
အချင်ား
A.G.T.I(EC)

၅/

လတ(နင်)၁၉၁၇၅၀ ဦးလှအ ွှေ

B.E(EP)

၁၁၇၆ အ ေါ်အသော်အနွး ဇင်

၉/

ပတ(နင်)၂၆၆၅၈၄ ဦးဝင်းတင်

B.E(EP)

၁၁၇၇ ဦးဇင်မ ျိုးအ ောင်

၅/

ဘလ(နင်)၂၀၁၃၉၃ ဦးအမောင်မမင်

B.Tech(EP)

၁၁၇၈ ဦးစးမမင်အမောင်
၁၁၇၉ ဦးအ

ော်ဆ

၁၁၈၀ အ ေါ်သ

၉/ငသ (နင်)၀၀၉၀၃၈

်ဟန်း ၈/တတ

ဦးအ ောင်အသောင်း

(နင်)၂၁၇၂၇၇ ဦးလှထွန်း

်နှင်းအဆွ

၇/ပတန(နင်)၁၃၃၅၄၀

ဦးအ ောင်က

၁၁၈၁ အ ေါ်ဖငမ်းမပည်အဇော်

၉/ပမန(နင်)၂၃၃၄၈၈

ဦးအဇော်မင်း

၁၁၈၂ အ ေါ်ဖ ျိုးသီ စအဝ

၁၁/

၁၁၈၃ ဦးလွင်မး

၅/မ

၁၁၈၄ အ ေါ်ဇင်အဝမ ျိုး

B.E(EP)
A.G.T.I(EP)

ည်မမင်

န(နင်)၁၁၆၇၁၀ ဦးစးတင်
န(နင်)၀၇၅၀၇၃

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)

ဦးဘဦး

B.E(EP)

၅/မမန(နင်)၀၉၁၅၁၃

ဦးမ ျိုးအ ောင်

B.E(EP)

၁၁၈၅ အ ေါ်စမမတ်အ ောင်

၅/ ဥတ(နင်)၀၉၀၄၃၉

ဦးညွန်အဝ

B.E(EP)

၁၁၈၆ အ ေါ်ဇင်အမဝင်း

၈/ စ

ဦးတင်ဝင်း

B.E(EP)

(နင်)၁၉၆၇၇၉

၁၁၈၇ အ ေါ် င်ဖငမ်းအမော်

၉/ပမန(နင်)၂၄၅၂၁၆

ဦးအနမ ျိုးသူ

B.E(EC)

၁၁၈၈ အ ေါ် ူးမမတ်သွယ်

၉/ဇဗသ(နင်)၀၀၂၇၆၄

ဦးဝင်းတင်

B.E(EC)

၁၁၈၉ အ ေါ်သင်းသင်းနင်

၁၂/သဃ

(နင်)၁၉၃၈၁၄ ဦးနူ ် ီစလောမ်

၅/ ပယ(နင်)၁၀၅၂၈၈

၁၁၉၁ အ ေါ်မးမးဝင်း

၅/

၁၁၉၂ အ ေါ်မမတ်ဖ ျိုးသူ

၉/ မသ(နင်)၁၄၂၇၃၀

၁၁၉၃ ဦး ဲသီဟ

၅/

၁၁၉၄ အ ေါ်စန်းသီတောမမင်

၅/

၁၁၉၅ ဦးသန်းတးအ ောင်

၉/ မသ(နင်)၁၈၉၇၆၃

၁၁၉၆ အ ေါ်နှင်းမမအဆွ

၅/ယမပ(နင်)၀၈၅၈၇၇ ဦးမမင်အဆွ

B.E(EP)

၁၁၉၇ အ ေါ်သ

၁၁/စတန(နင်)၀၉၁၄၇၆ ဦးစန်ဝင်း

B.Tech(EC)

်သ

်မွန်

ဦးမမင်ဝင်း

B.E(EP)

၁၁၉၀ အ ေါ်ဇင်မောဖ ျိုး

တ(နင်)၁၂၇၀၃၄ ဦးအပေါသန်း
ဦးမမင်အ ောင်

သန(နင်)၀၉၆၀၄၂ ဦး ဲဦး
တ(နင်)၁၄၄၂၀၈ ဦးမ ျိုးဆန်း
ဦးညွန်ဝင်း

မှတ်ချက်

B.E(EC)
B.E(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၁၉၈ အ ေါ်ဆအလးနွယ်

၁၂/ စန(နင်)၂၁၇၅၃၅ ဦးအ းဝင်း

B.E(EC)

၁၁၉၉ ဦးအ ောင်မမင်သန်း

၉/တ

B.E(EP)

န(နင်)၂၀၃၆၅၆ ဦးအ း

၁၂၀၀ ဦးအ ောင်မ ျိုးမင်း

၈/ မန(နင်)၂၀၀၉၉၀

ဦးသန်းဦး

B.E(EP)

၁၂၀၁ ဦး မ်းအ း

၈/ပမန(နင်)၁၄၉၆၇၆

ဦးအစော စ်

A.G.T.I(EP)

၁၂၀၂ အ ေါ်

၉/လဝန(နင်)၂၄၄၁၅၁

ဦးအ

၁၂၀၃ အ ေါ်စးသဉ္ဇောပ

၈/စလန(နင်)၁၈၆၇၉၂

ဦးပပ

၁၂၀၄ အ ေါ်စမ်းသီတောအ ောင်

၉/

၁၂၀၅ ဦးသန်ဇင်ဝင်း

၁၀/

မွန်

ော်အဇော

B.E(EC)
B.E(EC)

ပတ(နင်)၂၅၂၅၂၅ ဦးထွန်းက

ည်

ထန(နင်)၁၂၇၂၁၂ ဦးညွန်ဝင်း

B.E(EP)

၉/ မသ(နင်)၁၇၁၄၈၃

ဦးအ

၁၂၀၇ အ ေါ်ယယနင်

၉/ပမန(နင်)၂၇၀၃၃၃

ဦးအဇော် င်

၁၂၀၈ အ ေါ်မမထွန်း

၅/ ဘန(နင်)၁၇၈၂၇၆

ဦးသန်းထွန်း

၁၂၀၉ အ ေါ်က

၅/တဆန(နင်)၁၂၆၅၃၀ ဦး စ်အသောင်း

B.E(EC)

၁၂၁၀ ဦးအနမ ျိုးနနဒ

၈/မ

ဦး ဲတင်

B.E(EC)

၁၂၁၁ အ ေါ်ဝင်း

၈/ပ န(နင်)၁၂၀၉၆၂

ဦး ျိုအမောင်

B.E(EP)

၉/မထလ(နင်)၂၇၉၁၉၉ ဦးသန်းအဆွ

B.E(EP)

၁၃/ပလတ(နင်)၀၁၁၃၉၅ ဦး ွန်းအမောင်အ

B.E(EP)

ြူဝင်း

င်

၁၂၁၂ ဦးအ ောင်မ ျိုးအဆွ
၁၂၁၃ ဦးမပည်ဖ ျိုးအ

ော်

န(နင်)၂၆၆၃၆၇

ော်ဝင်းအ ောင်

B.Tech(EP)

၁၂၀၆ ဦးဇင်ဘအ ောင်

ြူက

B.E(EC)
A.G.T.I(EC)
B.E(EC)

၁၂၁၄ အ ေါ်ဆသဉ္ဇောထွဋ်

၇/ပတန(နင်)၁၃၂၇၂၃

ဦးလှထွဋ်

B.E(EP)

၁၂၁၅ အ ေါ်အထွးအထွး

၉/ မ (နင်)၁၅၇၉၀၁

ဦးစးလွင်

B.E(EP)

၁၂၁၆ အ ေါ်အ းသနတာဖငမ်း

၁၄/ဓန (နင်)၁၅၁၃၂၆

ဦးတင်လှ

B.E(EP)

၁၂၁၇ ဦးအသောင်းဆန်းထွန်း

၅/စ

န(နင်)၂၄၅၆၁၃

ဦးအ းဝင်း

B.E(EP)

၁၂၁၈ အ ေါ်ထ ်ထ ်အ ောင်

၈/ပ န(နင်)၀၂၀၄၇၁

ဦးအ းသင်း

B.E(EC)

၁၂၁၉ အ ေါ်

န်ဗန်းအမွောင်

၁၂၂၀ ဦးထန်းလန်း
၁၂၂၁ အ ေါ် င်မးက

ည်

မှတ်ချက်

၄/တတန(နင်)၀၇၄၉၈၄ ဦးလ န်း န် း

A.G.T.I(EP)

၄/မတန(နင်)၀၃၈၅၇၅

ဦးမန်ထန်

B.E(EP)

၉/ဝတန(နင်)၂၀၅၁၇၇

ဦးညျိုအမောင်

B.E(EC)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

၁၂၂၂ ဦး ဲမမတ်သူ

၁၄/ဝ မ(နင်)၂၂၀၉၈၆

ဦးတင်စး

၁၂၂၃ အ ေါ်အဟမောလွင်

၅/ထ န(နင်)၀၆၇၈၈၅

ဦးသန်းလွင်

၁၂၂၄ ဦးအ

ောင်းမမတ်သူ

၁၃/လလန(နင်)၁၀၂၁၉၇ ဦးဝင်းအ

ပညာအ ည်
အချင်ား
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

ော်အထွး

B.E(EP)

၁၂၂၅ အ ေါ်လှသနတာအဝ

၉/မသန(နင်)၁၅၇၄၉၉

ဦးမမင်စး

A.G.T.I(EC)

၁၂၂၆ အ ေါ်အမသူသူထွန်း

၁၄/ဝ မ(နင်)၂၆၄၈၇၄

ဦးအ

ော်မမင်ထွန်း

A.G.T.I(EP)

၁၂၂၇ ဦးထူး န်အ

၁၄/မမန(နင်)၂၃၅၃၆၂

ဦးအ

ော်စး

A.G.T.I(EP)

ော်စး

၁၂၂၈ အ ေါ်သဂီစး

၈/တတ

(နင်)၁၈၃၈၇၆ ဦးအမောင်နင်( )ဦးနင်

၁၂၂၉ အ ေါ် င်မ ျိုးဦး

၉/မထလ(နင်)၃၀၈၅၅၁ ဦးဝင်းအ ောင်

၁၂၃၀ အ ေါ် စ်ပပ

၇/ တ (နင်)၁၄၂၅၂၈

၁၂၃၁ အ ေါ် ျိုမောလွင်

၉/နထ

ဦး င်အမောင်အဝ

(နင်)၁၆၄၉၄၂ ဦးသန်းလွင်
ော်အ

B.E(EC)
B.E(EC)
B.E(EP)
B.E(EP)

၁၂၃၂ အ ေါ်အဆွွဇင်အ ော်ဝင်း

၇/ပ န(နင်)၃၁၄၇၈၅

ဦးအ

၁၂၃၃ အ ေါ်အ ွှေ ူးအဝ

၅/ ဥတ(နင်)၀၉၁၃၂၉

ဦး င်အမောင်အ း

၁၂၃၄ အ ေါ်စမမတ်နွယ်

၅/တဆန(နင်)၁၄၁၇၀၀ ဦးအသောင်းညွန်

၁၂၃၅ ဦးအသော်တော

ော်ဝင်း

A.G.T.I(EC)
B.E(EC)

ဦးပ

၁၂၃၆ အ ေါ်မမတ်မးသွင်

၁၄/ဝ မ(နင်)၂၆၇၆၂၃

ဦးအ းသွင်

၁၂၃၇ အ ေါ်ဇူဇန်သန်းထွန်း

၉/

၁၂၃၈ ဦးအဇော် ဲအ ောင်

၉/တသန(နင်)၁၈၃၉၃၆ ဦးစလှဦး

B.E(EP)

၁၂၃၉ အ ေါ်မမတ် လ ောအ ောင်

၁/မ

B.E(EP)

၁၂၄၀ အ ေါ်စစအမော်

၉/

၁၂၄၁ အ ေါ် င်မ ျိုးထွန်း

၉/ဝတန(နင်)၁၈၆၉၆၃

ဦးသန်းထွန်း

B.E(EP)

၁၂၄၂ အ ေါ်မမ ည်ဝင်း

၅/မမန(နင်)၀၉၈၁၃၂

ဦးမမအ ောင်

B.E(EP)

၁၂၄၃ အ ေါ်အမ ူးအမော်

၈/ပ

ဦးတင်မမင်ဦး

B.E(EP)

၁၂၄၄ အ ေါ်မဉ္ဇြူအ ောင်

၁၂/သဃ

၁၂၄၅ အ ေါ်မ ျိုးမမင်မမတ်အ း

်

B.E(EP)

၉/မ န(နင်)၂၆၅၈၈၄

အဇော်

ပတ(နင်)၂၂၀၇၀၀ ဦးသန်းထွန်း

တ(နင်)၁၁၃၁၄၁ ဦးအ ောင်ဗလ်
ပတ(နင်)၂၆၆၈၉၁ ဦးသန်းလွင်

(နင်)၂၇၈၈၃၄

(နင်)၁၈၄၃၉၀ ဦးညွန်အသောင်း

၈/ မန(နင်)၂၀၁၆၂၅

ဦးမမင်မမတ်

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

A.G.T.I(EC)

B.E(EP)
B.E(EP)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

အချင်ား

၁၂၄၆ အ ေါ်နှင်းသီတောစး

၇/သ

၁၂၄၇ အ ေါ်နွယ်နီဝင်းအ ွှေ

၅/မသန(နင်)၀၀၂၁၇၀

ဦးသန်းအဆွ

B.E(EC)

၁၂၄၈ အ ေါ်သင်းသင်းနွယ်

၉/လဝန(နင်)၂၀၀၇၁၃

ဦးမးအ

ော်

B.E(EC)

၁၂၄၉ ဦးအ ောင်မမတ်မင်း

၉/မထလ(နင်)၂၈၈၀၄၇ ဦးဝင်းညွန်

B.E(EP)

၁၂၅၀ အ ေါ်သဇင်ဦး

၁/မ

ဦးဆန်းထွန်းဦး

B.E(EC)

၁၂၅၁ အ ေါ်ယမ ူးအဝ

၉/သစန(နင်)၁၄၉၀၃၈

ဦး

B.E(EP)

၁၂၅၂

၄/တတန(နင်)၀၇၄၆၈၇ ဦးလ န်း းနန်

A.G.T.I(EP)

၁၂၅၃ အ ေါ်လွင်သီ နင်

၉/မထလ(နင်)၃၂၀၅၃၃ ဦးမမင်အ ောင်

B.E(EC)

၁၂၅၄ ဦးသန်ဇင်

၈/မသန(နင်)၁၀၈၆၇၄

B.E(EC)

၁၂၅၅ အ ေါ်ဇင်မော င်

၇/သဝတ(နင်)၀၇၇၃၈၅

၁၂၅၆ အ ေါ်ဇင်မောပွင်

၉/မထလ(နင်)၁၂၈၃၅၇၄ ဦးလှတင်

၁၂၅၇ အ ေါ် င်သင်းအဆွ

၅/လ

၁၂၅၈ အ ေါ်သင်းသင်းအ ောင်

၉/ မသ(နင်)၁၄၈၇၅၅

ဦးသန်းလှိုင်

B.E(EC)

၁၂၅၉ အ ေါ်မမင်မမင်အ း

၉/ မသ(နင်)၂၀၀၈၇၅

ဦး းလမင်း

B.E(EC)

၁၂၆၀ အ ေါ်အ ွှေဇင်မမင်

၁၂/ ပသ(နင်)၀၈၀၆၅၂ ဦးမမင်အ း

B.E(EC)

၁၂၆၁ အ ေါ် ျွန် ျွန်အ ောင်

၅/ ပယ(နင်)၁၁၀၁၄၃

ဦးမမင်အသောင်း

၁၂၆၂ အ ေါ်ဇူးဇူး တနာအဇော်

၉/ပမန(နင်)၂၃၃၄၇၈

ဦးအဇော်အဇော်

ဦးအပေါင်အဟော

်ထွန်းထန်

န(နင်)၁၂၃၃၉၆ ဦးစးဝင်း

ပညာအ ည်

န(နင်)၁၃၉၅၅၈

B.E(EP)

ျွန်

ဦးဆဖမျိုင်
ဦး င်မမင်( )အ ောင် င်မမင်

န(နင်)၀၅၉၇၀၈ ဦးသ

်အဆွ

A.G.T.I(EC)

A.G.T.I(EP)

A.G.T.I(EC)
B.E(EP)
B.E(EP)

၁၂၆၄ အ ေါ်သနတာစး

၉/သစန(နင်)၁၄၉၀၂၆

ဦး

B.E(EP)

၁၂၆၅ ဦး န်နင်တး

၈/ မန(နင်)၁၆၆၇၃၃

ဦးအစောဝင်း

၁၂၆၆ ဦးထ

၉/မလန(နင်)၁၅၉၉၆၆

ဦးအ ောင်အငွ

B.E(EP)

၉/သစန(နင်)၁၄၉၀၀၈

ဦးအ

B.E(EP)

၉/သစန(နင်)၁၅၇၂၄၈

ဦးတင်လှိုင်

၁၂၆၇ ဦးအ
၁၂၆၈ အ ေါ်အ

ော်ဇင်ထ
ဇင်လှိုင်

၁၂၆၉ အ ေါ်မမင်မမင်နင်

်

၅/

ဘလ(နင်)၂၀၂၈၃၉ ဦးပ

လွင်

ော်အ း

ဝန်ထမ်း

B.E(EC)

၁၂၆၃ အ ေါ်နှင်း တနာအ း ၉/မထလ(နင်)၂၉၄၅၅၈ ဦး ဲထွဋ်

်အဝယဦး

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP)

B.E(EC)
B.Tech(EC)
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နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၁၂၇၀ အ ေါ် င်မောသ

်

၁၂၇၁ အ ေါ်အဇော်ထ ်ထ ်
၁၂၇၂ ဦးအ ောင်ဖ ျိုးအ

ော်

၁၂၇၃ အ ေါ်ဝေါဝေါအ ွှေ
၁၂၇၄ အ ေါ်ဖငမ်းထ

် င်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၈/ဆ န(နင်)၀၆၉၂၃၅

ဦးက

ည်နင်

B.E(EP)

၉/မ

ဦးအဇော်လွင်

B.E(EP)

၁၂/ ဂ (နင်)၀၀၄၃၅၆

ဦးအ

B.E(EP)

၅/ ဥန(နင်)၁၁၇၁၆၉

ဦးဝင်းအ ောင်

A.G.T.I(EC)

၈/မဘန(နင်)၁၄၆၂၂၃

ဦးထွန်းမမင်အ ောင်

A.G.T.I(EC)

န(နင်)၁၁၈၃၁၇

ော်မမင်

၁၂၇၅ အ ေါ် ွှေန်းအမသူ

၁၂/မဘန(နင်)၁၃၅၀၆၀ ဦးညွန်သန်း

B.E(EC)

၁၂၇၆ အ ေါ်မမ င်

၅/

B.E(EC)

ဘလ(နင်)၁၉၈၇၄၂ ဦးအ းအငွ

၁၂၇၇ အ ေါ် အ ွှေစင်စး

၅/စ

၁၂၇၈ ဦးအ

ောင်း န်

၁၂၇၉ အ ေါ်အနွးအနွးဦး
၁၂၈၀ ဦးအ ောင်အ

န(နင်)၂၆၂၆၅၁

ဦးစးပင်

B.E(EP)

၅/ ဥန(နင်)၁၀၂၈၄၁

ဦးသန်းလှိုင်

B.E(EP)

၅/ ဘန(နင်)၂၀၆၉၄၆

ဦးတင်ဆင်

B.E(EP)

ော်မမင် ၁၂/လသယ(နင်)၀၇၁၇၅၅ ဦးအ ောင်မမင်သန်း
၇/ တ (နင်)၁၄၇၀၅၃

၁၂၈၂ အ ေါ်ဇင်ဖငမ်းအ း

၁၃/ ငန(နင်)၀၅၆၃၆၈ ဦးမမင်အနာင်

B.E(EC)

၁၂၈၃ အ ေါ်နှင်းသဲမ ြူ

၉/ပဘန(နင်)၁၉၁၂၈၀

် င်

၅/

B.E(EP)

ဦးအ

ော်မမင်

B.E(EP)

ဘလ(နင်)၁၉၉၉၀၇ ဦးအ

ော်တင်

B.E(EP)

၁၂၈၅ ဦးဖ ျိုး

၉/ပဘန(နင်)၁၉၆၀၄၃

ဦးမမင်သန်း

B.E(EP)

၁၂၈၆ အ ေါ် ှန်းမမအ ောင်

၈/ဆပန(နင်)၀၉၃၉၃၆

ဦးသန်းဟန်

B.E(EP)

၁၂၈၇ ဦးစးလွင်

၅/စ

န(နင်)၂၅၅၉၁၀

ဦးထွန်းမင်း

A.G.T.I(EC)

၇/တငန(နင်)၁၅၄၈၇၁

ဦးမမင်သန်း

B.E(EC)

၁၂၈၉ အ ေါ်ပွင်မ ြူအ ောင်

၁၂/မဘန(နင်)၁၄၀၈၃၃ ဦးထွန်းလွင်

B.E(EC)

၁၂၉၀ ဦးဂင် ှန်း ှောမ်

၄/တတန(နင်)၀၆၁၉၉၂ ဦးအပေါင်ဆွမ်းမန်

B.E(EP)

၁၂၈၈ အ ေါ် ျိုသ

်

၁၂၉၁ ဦးအဇယ ောမင်း န်
၁၂၉၂ ဦးသီဟစး
၁၂၉၃ အ ေါ်အ းသ

်မွန်

၈/ မန(နင်)၁၇၃၁၆၇

ဦးအမောင်က

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

၁၂၈၁ အ ေါ်အဝအဝမော

၁၂၈၄ အ ေါ်အမသ

ဦးတင်ဝင်း

မှတ်ချက်

ည်

B.E(EP)

၅/ဟမလ(နင်)၁၁၂၀၀၉ ဦးစးညွန်အ ောင်

B.E(EP)

၅/ယမပ(နင်)၀၉၃၃၆၈

B.E(EC)

ဦးအ းအမောင်
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၂၉၄ အ ေါ်ဇူးဇူး င်

အဘအမည်

၅/ဘတလ(နင်)၁၁၃၂၈၂ ဦးမးအ ောင်

၁၂၉၅ အ ေါ်အမမီသ

် င်

ပညာအ ည်
အချင်ား
B.E(EC)

၁/ဗမန(နင်)၀၈၂၉၇၅

ဦးထွန်းမမင် င်

၁၂၉၆ အ ေါ်မးပွင်ဇ

၈/ န (နင်)၁၅၆၀၂၈

ဦးအဇော်ဝင်း

A.G.T.I(EC)

၁၂၉၇ အ ေါ်အ း မ်းအမ

၈/မ

ဦးအဇော်ထွန်းမင်း

A.G.T.I(EC)

၁၂၉၈ အ ေါ် င်ညျိုလွင်

၉/ မသ(နင်)၁၈၇၉၃၇

ော်အ း

B.E(EP)

၁၂၉၉ အ ေါ်မအ

၁၀/ပမန(နင်)၁၉၉၆၈၅ ဦးအ ောင်ဝင်း

B.E(EC)

ောင်းဆစ

၁၃၀၀ အ ေါ်မီမီ ျို
၁၃၀၁ အ ေါ်မက

ဦးအ

၁၁/ မန(နင်)၀၆၅၃၈၇ ဦးအမောင်လှက

ီး

၁၃၀၂ ဦးအဇော်ထ

န(နင်)၂၅၇၉၆၆

၅/ပလန(နင်)၁၀၂၂၉၃
်စ

၉/တ

ဦးစလွင်

၁၃၀၄ အ ေါ်ဝင်သ

၁၂/ ဂမ(နင်)၀၃၃၆၂၆

ဦးသန်းအထွး

၁၃၀၅ ဦးဇင်မ ျိုးဦး

၈/ လန(နင်)၁၆၀၂၂၄ ဦးအမောင်အမောင်

၁၃၀၆ အ ေါ် င်စးဟန်
၁၃၀၇ အ ေါ်အ

ောသ

ည်

န(နင်)၁၈၅၆၄၉ ဦး င်အမောင်သန်း

၉/ပဥလ(နင်)၀၃၂၉၇၁

ီ

B.E(EP)

ဦးအထွး

၁၃၀၃ အ ေါ်လွင်ဇောမ ည်ထ ်

်ထေား

၁၃၀၈ ဦးထန်လ အဆောင်န်
၁၃၀၉ အ ေါ်မ ြူးသဉ္ဇောဝင်း

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)

၈/စမန(နင်)၂၃၄၈၅၅

ဦး င်အမောင် ျို

A.G.T.I(EC)

၈/ မန(နင်)၁၈၆၅၉၅

ဦးအ ောင်လင်း

A.G.T.I(EC)

၅/

လထ(နင်)၂၆၀၂၂၃ ဦးဘွဲွဲ့ဇထ န်း

၉/လဝန(နင်)၂၄၆၀၃၁

ဦးညွန်ဝင်း

B.E(EP)

၁၄/ပတန(နင်)၁၆၁၁၀၀ ဦးအ

၁၃၁၁ အ ေါ်ဇင်မောသန်း

၁/ဟပန(နင်)၀၀၄၄၆၁

ဦးမမသန်း

B.E(EC)

၁၃၁၂ အ ေါ်နှင်းဝတ် ည်

၁၂/ ဂမ(နင်)၀၁၇၈၈၃

ဦးအစောလွင်အထွး

B.E(EP)

၁၃၁၃ ဦးထန်လင်းအ ောင်

၈/သ န(နင်)၀၉၉၈၇၂

ဦးအမောင်အမောင်စး

A.G.T.I(EC)

၁၃၁၄ အ ေါ် င် ျို ျိုသဲ

၈/ဆပဝ(နင်)၀၈၄၅၄၆

ဦးညွန်ဝင်း

A.G.T.I(EC)

၁၃၁၅ အ ေါ်ဆ ည်ဦး

၁၂/ဥ

၁၃၁၆ အ ေါ်မးမးအ ောင်
၁၃၁၇ အ ေါ်အက းမအ

ောဝင်း

ော်မ ျိုးထွန်း

B.E(EP)

၁၃၁၀ အ ေါ်ဆ နနဒာမ ျိုး

မ(နင်)၂၃၆၂၉၀ ဦးနင်ဦး

၁၄/ဟသတ(နင်)၂၇၇၀၃၇ ဦးအစောနင်
၈/မတန(နင်)၀၅၉၃၆၁

ဦးဝင်းသန်း

မှတ်ချက်

B.E(EP)

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
B.E(EP)
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အမည်

၁၃၁၈ အ ေါ်

ကတ်အမှတ်

လ ော

၉/သစန(နင်)၁၅၆၂၄၀

၁၃၁၉ အ ေါ်စနနဒာ

၉/ပသ

၁၃၂၀ အ ေါ်နှင်းနနဒာအ
၁၃၂၁ အ ေါ်သ

်သ

ော်
်နွယ်

အဘအမည်
ဦး င်အမောင်အ း

(နင်)၁၁၉၉၈၂ ဦး င်အမောင်ဝင်း

၁၂/ လန(နင်)၀၄၄၃၂၁ ဦးလှအသောင်း
၁၄/ ပန(နင်)၁၈၈၃၂၇

၁၃၂၂ အ ေါ်သန်းသန်းအ း ၁၃/

ဦးသန်းဦး

ပညာအ ည်
အချင်ား
B.E(EP)
B.E(EC)
B.E(EP)
B.E(EP)

န(နင်)၀၈၀၃၃၄ ဦးလှအ ွှေ

B.Tech(EP)
B.E(EP)

၁၃၂၃ အ ေါ်မ ြူနှင်းသွယ်

၉/

ပတ(နင်)၂၁၉၈၃၃ ဦးဝင်းမမင်

၁၃၂၄ အ ေါ်ယွန်းပပဖ ျိုး

၉/

ပတ(နင်)၂၈၁၀၁၆ ဦးဝင်းအ ောင်

၁၃၂၅ အ ေါ်ဝတ် ည်ဖ ျိုး

၉/သစန(နင်)၁၄၉၀၉၄

ဦးအ

၁၃၂၆ အ ေါ်မင်စဝတ် ည်

၈/သ န(နင်)၀၉၁၉၅၂

ဦးလှမမင်

၁၃၂၇ ဦးမ ျိုးမင်းအဆွ

၁၄/ ဂပ(နင်)၂၁၂၀၈၀ ဦးစးသန်း

B.E(EP)

၁၄/

B.E(EP)

၁၃၂၈ ဦးအ ောင်ထ

်ပင်

ော်လှ

် ူး

၁၂/သဃ

(နင်)၁၈၁၇၂၄ ဦးသ

၁၃၃၀ ဦးသီဟအ

ော်ဦး

၁၄/ဟသတ(နင်)၃၀၆၁၁၅ ဦးဝင်းအ

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EC)

န(နင်)၁၆၄၄၁၆ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

၁၃၂၉ အ ေါ်အမသ

် င်

B.E(EP)
ော်

B.Tech(EP)

၁၃၃၁ အ ေါ် င်ပပဝင်း

၉/ပဘန(နင်)၂၁၈၆၀၂

ဦးဆန်းညွန်

B.E(EC)

၁၃၃၂ အ ေါ်လှိုင် ူးအသော်

၅/မ န(နင်)၃၀၇၃၅၈

ဦးဝင်းက

B.E(EP)

၁၃၃၃ ဦးအ

ော်အ

ော်လှိုင်

၅/

ျိုင်

တ(နင်)၁၁၆၉၉၈ ဦးမမင်အ ောင်

၁၃၃၄ အ ေါ်တင်ဇော င်

၇/ တန(နင်)၁၁၆၉၀၀

၁၃၃၅ အ ေါ် င်အမဦး

၁၂/ လန(နင်)၀၆၃၈၇၉ ဦးသန်းဦး

ဦးအ ောင်အမောင်း

၁၃၃၆ အ ေါ်ထ ်ထ ်ဖ ျိုးအဝ

၅/ ဥန(နင်)၁၁၄၀၈၃

ဦးဉောဏ်လင်း

၁၃၃၇ အ ေါ် ည်မွန်ဖ ျိုး

၈/ မန(နင်)၁၉၃၆၅၃

ဦးစးမမင်

၁၃၃၈

အ ေါ် င်ထ

်ထ

်အ ောင်

မှတ်ချက်

၈/ လန(နင်)၁၈၂၂၈၇ ဦးလှအ ောင်

B.Tech(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)

၁၃၃၉ အ ေါ်ပန်း ဇော

၉/

ဆန(နင်)၁၇၂၆၂၉ ဦးမမင်အဆွ

B.E(EP)

၁၃၄၀ အ ေါ်အ းသီတောထွန်း

၉/

ဆန(နင်)၁၅၆၄၅၉ ဦးအ

M.E(EP)

၁၃၄၁ အ ေါ်အ းအ းစး

၉/မထလ(နင်)၃၀၅၈၆၀ ဦးစးမမင်

ော်စး

B.E(EC)
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၁၃၄၂ အ ေါ်အ းအ းအ ောင်

၉/ဝတန(နင်)၁၇၀၈၀၁

ဦးအ ောင်သန်း

ပညာအ ည်
အချင်ား
B.E(EP)

၁၃၄၃ အ ေါ်လွင်လွင်အဇော်မင်း ၁၂/ ပသ(နင်)၀၇၆၀၀၁ ဦးအဇော်မင်း

B.Tech(EC)

၁၃၄၄ အ ေါ် ည်မွန်အ ောင်

၈/စလန(နင်)၂၂၉၄၅၀

ဦးအ ောင်မမင်စန်

A.G.T.I(EC)

၁၃၄၅ ဦးတးအ ောင်

၉/မ န(နင်)၁၉၅၆၄၇

ဦးသန်းနင်

A.G.T.I(EP)

၁၃၄၆ အ ေါ်ဖ ျိုး ျို ျိုလွင်

၉/သစန(နင်)၁၇၃၈၄၀

ဦးသန်းလွင်

B.E(EC)

၁၃၄၇ အ ေါ်အ းသနတာထွန်း

၉/မလန(နင်)၁၄၂၃၉၄

ဦးလှထွန်း

B.E(EP)

၁၃၄၈ အ ေါ်နန်းမီလွန်
၁၃၄၉ အ ေါ်အ

၁၃/ဆဆန(နင်)၀၅၇၃၁၀ ဦးအနအ ောင်

င်ဝင်းအမောင်

၁၃၅၀ အ ေါ်အ းမမတ်နှင်း
၁၃၅၁ ဦးမပည်ဖ ျိုးအ

ော်

M.E(EP)

၉/ မစ(နင်)၀၆၁၅၂၆

ဦးဝင်းအမောင်

B.E(EP)

၈/ မန(နင်)၂၂၂၀၁၃

ဦးတင်အ ောင်

A.G.T.I(EP)

၉/စ

တ(နင်)၀၉၈၃၆၁ ဦးအ

ော်ဝင်း

B.E(EP)

၁၃၅၂ အ ေါ်မမတ် င်သင်း

၁၂/မဘန(နင်)၁၄၁၀၂၄ ဦးစးသန်း

B.E(EC)

၁၃၅၃

၄/ လန(နင်)၀၄၅၁၀၂

ဦးထန်းလ န် မ်း

B.E(EC)

၈/ မန(နင်)၁၉၇၄၅၇

ဦးက

၁၃၅၅ အ ေါ် င်မင်း န်

၈/ဆမန(နင်)၀၆၃၁၃၀

ဦးအ ောင်မမင်

A.G.T.I(EC)

၁၃၅၆ အ ေါ်နင်နင်ဇင်

၈/ဆ န(နင်)၀၉၄၁၂၂

ဦး င်အသောင်း

B.E(EP)

၁၃၅၇ အ ေါ်သ

၈/ မန(နင်)၂၁၂၀၃၃

ဦး စ်ဦး

အ ေါ်အမ ီဂျွန်းလောလ်း ျွန်အ ောမ်

၁၃၅၄ အ ေါ် င်ဥမမောက

ည်

်ထေားပွင်

၁၃၅၈ ဦးစည်သူအ ောင်

၅/

ည်အမောင်

ဘလ(နင်)၁၉၁၂၀၇ ဦးအ း
ဦးက

ည်သန်း

A.G.T.I(EC)

A.G.T.I(EC)
B.Tech(EC)

၁၃၅၉ ဦးဟန်းအဇော်ဦး

၁/မ

၁၃၆၀ ဦးစး

၈/

ထန(နင်)၀၀၂၇၄၅ ဦးသန်းညျို

B.E(EC)

၁၃၆၁ အ ေါ်ဝေါ မ်းဇီ မ်

၁/ပတ (နင်)၀၅၆၃၀၆ ဦးဝေါ မ်းအ ေါင် န်

B.E(EC)

၁၃၆၂ ဦးအစော ယ်ထူး

၉/မဟမ(နင်)၀၅၁၇၉၃

ဦးဝင်းမမင်ဦး

B.E(EP)

၁/ဆဘတ(နင်)၀၀၀၉၆၈ ဦးအ းအဇော်

B.E(EP)

၁၃၆၃ ဦး ဲလင်းအဇော်

န(နင်)၁၆၁၆၅၇

B.E(EP)

၁၃၆၄ ဦးအဇော်မ ျိုးလင်း

၁/မ

တ(နင်)၁၂၂၄၇၃ ဦးထွန်းဦး

B.E(EP)

၁၃၆၅ အ ေါ်သနတာထွန်း

၈/မ

န(နင်)၂၁၅၈၆၈

B.E(EP)

ဦးက

ည်ဆင်

မှတ်ချက်
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အမည်

၁၃၆၆ ဦးအ

ကတ်အမှတ်
ော်ညမ်းဦး

၁၃၆၇ အ ေါ်သန်းသန်းလှ

၁/မ
၅/

န(နင်)၁၉၆၁၄၃

အဘအမည်
ဦးအ ောင်ဆန်းဦး

ဘလ(နင်)၁၇၄၄၃၈ ဦးအ

ော်သန်း

ပညာအ ည်
အချင်ား
A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)

၁၃၆၈ အ ေါ်ဟန်နီအနလင်း

၈/ပ

(နင်)၂၆၄၈၁၀

ဦးအ ောင်အနလင်း

B.E(EC)

၁၃၆၉ အ ေါ်စစနဒီအ

၈/ပ

(နင်)၂၆၆၀၅၀

ဦးအ

B.E(EC)

၁၃၇၀ ဦးဖငမ်းအ

ော်ညွန်

ော်

ော်ညွန်

၉/မလန(နင်)၁၅၂၅၀၁

ဦးသန်းလွင်

B.E(EP)

၁၃၇၁ အ ေါ်အ းအ းဝင်း

၇/ပမန(နင်)၁၉၈၆၅၁

ဦးသန်းအဆွ

B.E(EC)

၁၃၇၂ အ ေါ်သ

၉/မ န(နင်)၂၅၂၇၇၅

ဦးစသန်း

B.E(EC)

ဦးသန်းစန် ( )ဦး းတတ်

B.E(EC)

်နှင်းဦး

၁၃၇၃ အ ေါ်အ ွှေဇင်ဝင်း

၈/ စ

၁၃၇၄ အ ေါ်အ း ျိုပပျိုး

၉/တတဥ(နင်)၁၁၆၉၉၅ ဦးဘ င်

B.E(EP)

၁၃၇၅ အ ေါ်က

၅/ဆလ

B.E(EP)

ြူက

ြူအဆွ

၁၃၇၆ ဦး ဲမင်း န်

၁၂/သ

၁၃၇၇ အ ေါ်အဆွဇင်ညမ်း
၁၃၇၈ ဦး စ်

၅/

(နင်)၁၈၈၃၅၈

(နင်)၀၈၆၄၆၃ ဦးအဇော်ထွန်း
တ(နင်)၁၉၇၅၃၃ ဦးလှဦး

B.E(EP)

လန(နင်)၀၅၅၈၉၁ ဦးမမင်ဝင်း

B.E(EP)

ထွန်း

၈/ဂဂန(နင်)၁၀၁၂၉၃

ဦးသန်းထွန်း

B.E(EC)

၁၃၇၉ ဦးအ ောင်ဖ ျိုးအဇော်

၉/မလန(နင်)၁၄၂၃၆၉

ဦးတင်စး

B.E(EC)

၁၃၈၀ အ ေါ်ဝင်းပပမ ျိုး

၅/ဘတလ(နင်)၀၉၈၁၇၀ ဦးမ ျိုးလွင်

B.E(EC)

၁၃၈၁ အ ေါ်ဟန်ဆအဝ

၁၀/မလမ(နင်)၂၄၂၀၃၂ ဦးအဝထွန်းတင်

B.E(EP)

၁၃၈၂ အ ေါ်ထ ်ထ ်ထွန်း

၉/တတဥ(နင်)၁၂၉၀၁၁ ဦးထွန်းက

B.E(EP)

၁၃၈၃ အ ေါ်ဝင်းဝင်းမွန်

၁၂/သ

ျိုင်

တ(နင်)၁၈၆၇၆၇ ဦးအသောင်းအ

B.E(EC)

၁၃၈၄ အ ေါ် ူးမမတ်သွယ်

၉/ပဘန(နင်)၂၁၆၂၁၄

ဦးအ ောင်ဝင်း

B.E(EC)

၁၃၈၅ ဦးဝမ်းမး

၉/ညဥန(နင်)၂၀၄၆၂၁

ဦးဝင်းစး

B.E(EP)

၉/ပဥလ(နင်)၀၄၂၄၈၅

ဦးအ

ော် င်ဝင်း

B.Tech(EP)

၉/ငဇန(နင်)၁၃၁၁၇၃

ဦးအ

ော်အမောင်

A.G.T.I(EP)

၁၃၈၆ အ ေါ်အမသူအ
၁၃၈၇ အ ေါ် ီအဝလွင်
၁၃၈၈ အ ေါ်ဆမပည်စ
၁၃၈၉ အ ေါ်

စး

ော်

၈/ လန(နင်)၁၇၄၁၉၇ ဦးစးတင်
၅/ ဥန(နင်)၀၉၄၉၇၅

မှတ်ချက်

ဦး င်အမောင်သန်း

B.E(EP)
B.E(EC)
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၃၉၀ အ ေါ်အ းမမတ်စး

၆/သ

(နင်)၀၉၆၆၁၇

ဦးစန်လင်း

B.E(EP)

၁၃၉၁ အ ေါ်အနှာင်း င် င်

၇/ တ (နင်)၁၃၉၆၈၈

ဦးမမင်လွင်

B.E(EC)

၁၃၉၂ ဦးအ ောင်ဖ ျိုးသ
၁၃၉၃ ဦးအ

်

ော်ဇင်ဝင်း

၉/တ

၁၃၉၄ အ ေါ် င် င်ဦး
၁၃၉၅ အ ေါ် မွန်အ

၈/တတ

၉/
ော်

(နင်)၁၈၂၄၈၃ ဦးအ ောင်မ ျိုးလွင်
န(နင်)၁၇၁၆၇၂ ဦး

ဇ(နင်)၀၀၇၇၂၀

၉/မဟမ(နင်)၀၂၅၈၉၀

င်အမောင်

ဝန်ထမ်း

ဦးအ

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

ော်အဆွ

၁၃၉၇ အ ေါ်ယဉ်မ ျိုးနွယ်

၈/ လန(နင်)၁၇၄၂၁၆ ဦးစန်းလွင်

၁၄၀၀

အ ေါ်နဇင်ထ

်ထ

လဝ(နင်)၀၄၄၁၇၇ ဦးသန်းအဆောင်

ော် ၁၄/ညတန(နင်)၁၅၉၈၃၁ ဦး းအထွး

၁၃၉၉ အ ေါ်ဆဝတ် ည်

၅/စ

၁၄၀၂ အ ေါ်တးတးနင်

၉/ပသ

၁၄၀၃ အ ေါ်တွယ်တောစး
၁၄၀၄ ဦးထ

န(နင်)၂၃၄၅၆၁

၁၄၀၅ ဦးသန်းတးအ ောင်
၁၄၀၆ အ ေါ်မ ြူသဲ င်

B.E(EC)

(နင်)၁၂၄၉၄၂ ဦးအ းလွင်

B.E(EP)

ဦးအ းစး

B.E(EC)

၇/နတလ(နင်)၁၃၆၇၉၇ ဦးမမစး

B.E(EP)

၉/မထလ(နင်)၃၂၂၉၈၇ ဦးအမောင်မမင်

B.E(EP)

၉/ပမန(နင်)၂၅၇၅၇၂

၁၄၀၇ အ ေါ် င်သဥဇောဦး

၁၂/သ

ဦး င်အမောင်မမင်

တ(နင်)၁၇၇၁၆၂ ဦးနတင်

၄/မတပ(နင်)၀၅၁၉၀၀

ဦးထန်

၁၄၀၉ အ ေါ်ယဉ်ယဉ်ထွန်း

၉/ မဇ(နင်)၀၅၃၆၅၅

ဦးအမောင်အမောင်အလး

၁၄၁၁ အ ေါ်ဆနှင်းထ
၁၄၁၂ ဦးစးထ

၅/
်

င်း

ဘလ(နင်)၁၈၈၆၉၅ ဦးမမင်အ ောင်

၈/ လန(နင်)၁၆၀၂၅၄ ဦးအ

B.E(EP)
B.E(EC)

၁၄၀၈ ဦးအထောင်းဘီး

၁၄၁၀ အ ေါ်အ ွှေ ည်ဝင်း

A.G.T.I(EP)

ဦးတင်နွယ်

၇/ပမန(နင်)၁၈၃၈၃၄

်အဝယစး

B.E(EC)

A.G.T.I(EC)

၁၃/ ငန(နင်)၀၅၉၀၄၄ ဦးဝင်းဗလ်

၁၄၀၁ အ ေါ်ဇူးနွယ် င်

B.E(EP)

B.E(EC)

၁၄/ညတန(နင်)၁၄၄၂၄၈ ဦးထွန်း ီ

်မမတ်

B.E(EC)
B.E(EC)

၅/

ဖ ျိုးအ

B.E(EC)

ဦးဝင်းဦး

၁၃၉၆ ဦးအ ောင်သူအဆွ

၁၃၉၈ အ ေါ်

မှတ်ချက်

ော်စးဝင်း

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)

်လင်း

၅/မ န(နင်)၂၅၉၈၀၄

ဦးသန်းအဆွ

A.G.T.I(EP)

၁၄၁၃ အ ေါ်တင်တင်အဝ

၉/သစန(နင်)၁၇၉၁၂၉

ဦးဆန်းထူး

B.E(EC)
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

အချင်ား

၁၄၁၄ အ ေါ်သမ်သမ်သူ

၈/ မန(နင်)၂၂၅၆၁၇

၁၄၁၅ အ ေါ်အနမ ည်ဝင်း

၇/မလန(နင်)၁၀၃၉၈၅

ဦးအနအ

၈/ မန(နင်)၁၇၉၄၉၅

ဦး ဲအ

၁၄၁၇ ဦးအဇော်မ ျိုးလွင်

၈/စလန(နင်)၁၅၈၉၁၂

ဦးအမောင်အ း

B.E(EP)

၁၄၁၈ ဦးမင်းအသော်ဟန်

၁၂/လမန(နင်)၁၅၆၈၀၂ ဦးလှမ ျိုးအဝ

B.E(EP)

၁၄၁၉ အ ေါ်သီ တင်

၈/ဆ န(နင်)၀၈၉၄၆၁

ဦးမမင်အ း

A.G.T.I(EC)

၁၄/ဝ မ(နင်)၂၆၄၆၄၀

ဦးအငွထွန်း

B.E(EP)

၁၄၁၆ ဦးအဇော်မင်းထ

၁၄၂၀ အ ေါ်အ

ောအ

်

င်

ဦးဝင်းညွန်

ပညာအ ည်

ော်
ော်

၁၄၂၁ အ ေါ်အနာ်ပေါပလ ေား

၁၄/မ ပ(နင်)၂၄၅၉၆၇ ဦးမမစန်း

၁၄၂၂ ဦးထွန်းအ ောင် န်

သ/စတန(နင်)၁၁၂၈၁၄ ဦးလှသန်းထွန်း

၁၄၂၃ အ ေါ်မမသ

၉/တတဥ(နင်)၁၂၅၇၁၇ ဦးမမင်လှိုင်

်အဝ

၁၄၂၄ ဦးဟန်းသော

၈/ မန(နင်)၂၁၁၅၅၂

၁၄၂၅ အ ေါ်နှင်းအဝဖ ျိုး

ဦးအ

၁၃/နတ (နင်)၀၂၁၆၅၅ ဦးက

A.G.T.I(EC)
B.E(EC)
B.E(EP)

B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EC)

ော်ဝင်း

A.G.T.I(EP)

ည်ဝင်း

B.E(EP)

၁၄၂၆ ဦး စ်ညီညီအထွး

၈/ န (နင်)၁၃၅၀၄၆

ဦးသန်းမမင်

B.E(EC)

၁၄၂၇ အ ေါ်အနွးအနွးလှိုင်

၈/ န (နင်)၁၃၄၈၆၈

ဦးက

B.E(EC)

၁၄၂၈ အ ေါ်သနတာစး
၁၄၂၉ ဦးမ ျိုးထ

်အ

၉/
ော်

င် င်

ပတ(နင်)၂၅၉၈၃၇ ဦးတင်ထွန်း

၅/ ဥန(နင်)၁၁၆၈၆၅

B.E(EP)

ဦးအနလင်း

A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)

၁၄၃၀ ဦးအ ောင်မ ျိုး င်

၅/

ဘလ(နင်)၁၇၈၀၀၈ ဦးတင်မမင်

၁၄၃၁ ဦးအဝမင်းလှ

၅/

ဘလ(နင်)၁၈၉၅၃၅ ဦး င်အမောင်အ း

၁၄၃၂ အ ေါ်မမသီတောထွန်း

၁၃/လလန(နင်)၀၇၆၆၀၆ ဦးတင်အမောင်ထွန်း

B.E(EP)
B.E(EC)

၁၄၃၃ အ ေါ်လွင်အမဦး

၈/စလန(နင်)၁၅၉၄၃၈

ဦးတင်ဆန်း

B.E(EP)

၁၄၃၄ အ ေါ်အမပန်းအ ောင်

၅/ထ န(နင်)၀၈၀၁၄၆

ဦးအ ောင်ဝင်း

B.E(EP)

၁၄၃၅ ဦးအနမ ျိုးသူ

၅/စ

ဦးမမင်အဆွ

၁၄၃၆ အ ေါ်မမတ်မွန်သွယ်

၁၄/မမ

၁၄၃၇ အ ေါ် င်ဖ ျိုးအဝ

၅/ထ န(နင်)၀၆၉၈၇၈ ဦးတင်ထွန်း

န(နင်)၂၂၉၈၀၉

(နင်)၂၇၂၅၁၄ ဦးစန်းလှိုင်

မှတ်ချက်

B.Tech(EP)
B.E(EC)
B.E(EC)
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စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၄၃၈ အ ေါ်အမသက ြန်အမောင်

၁၃/လ န(နင်)၁၆၂၀၄၁ ဦးမမင်အဆွအမောင်

B.E(EC)

၁၄၃၉ အ ေါ်အဟမော င်

၈/ စ

B.E(EC)

၁၄၄၀ ဦးထ

၅/စ

်အဝအ ောင်

၁၄၄၁ ဦးနန်း ှမ်း ပ်
၁၄၄၂ အ ေါ် င် ျိုသ
၁၄၄၃

(နင်)၁၉၇၂၇၆
န(နင်)၃၀၂၉၆၄

၈/သ န(နင်)၀၈၅၅၈၁
်

ဦးနင်ဝင်း
ဦး

ျွန်

A.G.T.I(EP)

ဦးအ ောင်သန်း

B.E(EP)

၉/တတဥ(နင်)၁၂၂၆၇၃ ဦးပပျိုး ျို

B.E(EC)

၇/ တန(နင်)၁၀၂၉၉၆

ဦးအဂ ော်နီ

B.Tech(EP)

၁၄၄၄ ဦးဂ ြူဇင်ဟန်း

၈/မသန(နင်)၁၀၄၆၄၅

ဦးအ းဝင်း

B.E(EC)

၁၄၄၅ အ ေါ် မ်ပလဲမ ြူ

၅/ထ န(နင်)၀၆၉၉၅၈ ဦး င်အမောင်အဆွ

အ ေါ်နန်း င်သဉ္ဇောအ ောင်

၁၄၄၆ အ ေါ်စး ီ

၁/ဗမန(နင်)၀၉၂၅၉၁

ဦးစးမမင်

၁၄၄၇ အ ေါ်ဝတ်မွန်အ း

၅/ဝလန(နင်)၁၇၇၆၂၉

ဦးအဇော်အ း

၁၄၄၈ အ ေါ်မးမး

၉/စ

၁၄၄၉ အ ေါ်

ယ် ီထွန်း

တ(နင်)၀၉၇၉၁၆ ဦးသန်းအဇော်မမင်

၁၄/မမန(နင်)၂၇၉၂၂၅

ဦးထွန်းမမင်

၁၄၅၀ အ ေါ်နှင်းနှင်း င်

၁၂/ ပန(နင်)၀၅၂၃၆၃

ဦးအ ောင်မမင်

၁၄၅၁ အ ေါ်နီလောအ ောင်

၉/ညဥန(နင်)၁၉၀၅၉၁

ဦးပပျိုးလွင်

၁၄၅၂ အ ေါ်စးသီတောအ ောင်

၉/

၁၄၅၃ အ ေါ်သဂီစး

၁၂/ ဂမ(နင်)၀၂၆၇၈၈

ဦးက

၁၄၅၄ ဦးမ ျိုးမင်း

၉/

ဦးအမောင်မမင်

၁၄၅၅ ဦးဇင်

အ

ော်

ပတ(နင်)၂၄၉၀၃၇ ဦးအ ောင်အ ွှေနင်

ပတ(နင်)၂၃၇၂၂၂

ီးအငွ

၇/ပတတ(နင်)၁၁၃၁၉၆ ဦးလှမမင်ဦး

B.E(EC)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
B.Tech(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(IT)
B.E(EP)

၁၄၅၆ အ ေါ် စ်ပစ

၉/ မစ(နင်)၀၅၈၂၂၂

ဦးစးမမင်

A.G.T.I(EP)

၁၄၅၇ အ ေါ် ီ ီစး

၈/ဂဂန(နင်)၀၉၀၈၇၉

ဦးစန်းယ

B.E(EP)Q

၁၄၅၈ အ ေါ်မးပွင်မ ြူဦး

၈/ဆ န(နင်)၀၉၃၉၄၀

ဦး င်အမောင်စန်း

၁၄၅၉ အ ေါ်အမစနဒာ

၁၂/တမန(နင်)၁၂၁၁၉၀ ဦးမင်းအ ောင်

၁၄၆၀ ဦးထူးမမတ်ဦး

၁၄/မမ

၁၄၆၁ အ ေါ် စ် ူးအဝ

၉/တသန(နင်)၁၉၇၃၆၃ ဦးဝင်းအထွး

(နင်)၂၇၂၈၄၇ ဦးမ ျိုးသန်းဦး

မှတ်ချက်

B.E(EC)
B.E(EC)
A.G.T.I(EC)
A.G.T.I(EC)
E:\Facebook News\2021\e-Government\SAE (Civil, EP, Mech;) 87 (epge)

62
စဉ်

နိုင်ငံသာားစိစစ်ရ ား

အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၄၆၂ အ ေါ်လှလှလင်း

၉/ဝတန(နင်)၁၆၉၁၃၁

ဦးထွန်းစး

B.E(EP)

၁၄၆၃ ဦးအ

၁၀/မလမ(နင်)၂၂၀၉၆၃ ဦးသန်းဦး

B.E(EP)

၁၄၆၄ အ ေါ်စန်းစန်းဦး

၈/ပ

B.E(EC)

၁၄၆၅ အ ေါ် နနဒာ

၉/မ န(နင်)၂၇၃၈၅၅

ဦး င်အမောင် ျို

B.E(EP)

၈/မ

ဦးအ

B.E(EP)

ောင်းမမတ်

၁၄၆၆ အ ေါ်အမ ီအ

ော်စး

(နင်)၂၉၂၃၇၉

န(နင်)၂၅၆၆၄၄

၁၄၆၇ ဦးဖ ျိုးအ ောင်အ ောင် ၁၀/သ
၁၄၆၈ အ ေါ်ထ

်ထ

်အဝ

ဦးက

ည် ွှေင်

ော်စး

(နင်)၁၅၃၀၈၆ ဦးသန်းထွန်း

B.E(EC)

၈/ မန(နင်)၁၇၇၉၁၉

ဦးထွန်းမမင်အဝ

B.E(EP)

၁၄၆၉ အ ေါ်ပး မမတ်မ ြူ

၈/နမန(နင်)၁၄၈၅၉၅

ဦးအ ောင်အ

B.E(EP)

၁၄၇၀ အ ေါ်စးနနဒာအ ောင်

၈/ဂဂန(နင်)၁၀၆၈၃၅

ဦးက

၁၄၇၁ အ ေါ်သူသူလွင်

ော်စွော

ည်

၁၂/လမန(နင်)၁၅၀၈၈၅ ဦးတးတး

၁၄၇၂ အ ေါ်ယမင်းသန်

၉/ပမန(နင်)၂၄၃၇၈၁

ဦးအဇော်ဝင်းသန်း

၁၄၇၃ ဦးအ ောင်

၉/ဝတန(နင်)၁၉၃၃၁၆

ဦးစးတင်

မမင်

၁၄၇၄ အ ေါ်နွဲွဲ့ယမင်းအ ောင် ၁၄/

န(နင်)၁၂၃၇၀၆ ဦးအ

ော်အ း

B.E(EC)
B.E(EP)
B.Tech(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)

၁၄၇၅ အ ေါ်စစမး

၅/ ဘန(နင်)၁၈၆၁၈၅

ဦးလဝင်း

B.E(EC)

၁၄၇၆ အ ေါ်စီစီမး

၁၀/မ န(နင်)၂၀၆၉၄၈

ဦးတင်လင်း

B.E(EP)

၁၄၇၇ ဦးဟန်းထ ်အ ောင်

၉/မ န(နင်)၂၆၆၅၀၁

ဦးသ

B.E(EP)

၁၄၇၈ ဦးမပည်အ

၁၄၈၀ ဦးဘသ

်ညီညီ

ော်ဟန်း ၁၂/လသယ(နင်)၀၈၇၅၂၁ ဦးအ းဝင်း

၁၄၇၉ အ ေါ် င်ဖ ျိုးမပည်စ

၁၂/လသယ(နင်)၀၈၁၁၅၃ ဦးမမင်ဦး

်ထွန်း

B.E(EP)
B.E(EP)

၈/မဘန(နင်)၁၄၆၇၆၈

ဦးတင်အ ွှေ

B.E(EC)

၁၄၈၁ ဦး န်

၈/မဘန(နင်)၁၅၁၈၁၁

ဦးအ းလွင်

A.G.T.I(EP)

၁၄၈၂ အ ေါ်မ ြူမ ြူသင်း

၅/ပလန(နင်)၁၁၆၁၉၉

ဦးစးဝင်း

၁၄၈၃ အ ေါ်မွန်မွန်
၁၄၈၄

ဦးအ

ောင်း န်အ

၅/
ော်အ

၁၄၈၅ အ ေါ်အ းနွဲွဲ့ဝင်း

ော်

ဘလ(နင်)၂၁၅၉၁၈ ဦးတင်သန်း

၅/ ဥန(နင်)၁၁၅၅၂၁
၅/

ဦးအ

ဘလ(နင်)၂၀၂၃၁၁ ဦး

ော်စးဝင်း
အ း

မှတ်ချက်

B.E(EC)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EC)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၄၈၆ အ ေါ်နှင်းထ

်အဝ

၅/

၁၄၈၇ အ ေါ်မပည််မပည်ဖ ျိုး

အဘအမည်

ဘလ(နင်)၂၂၀၁၈၃ ဦးမမင်

ပညာအ ည်
အချင်ား
A.G.T.I(EC)

၁၂/မဘန(နင်)၁၃၁၃၃၆ ဦးအ ောင်က

ည်

B.E(EC)

၁၄၈၈ အ ေါ်ယဇနအမ

၁/မစန(နင်)၀၄၆၂၃၅

ဦးအမောင်ဦး

B.E(EP)Q

၁၄၈၉ အ ေါ်နီနီ င်

၁၂/ ဂန(နင်)၀၃၆၃၉၅

ဦး င်အဇော်

B.E(EP)

၁၄၉၀ ဦး မ်းအမမအ ောင်

၁/မညန(နင်)၁၅၆၁၃၁

ဦးထွန်းအ း

B.E(EC)

၁၄၉၁ ဦးစးထ

၉/ မစ(နင်)၀၇၃၂၃၄

ဦးအမောင်ဝင်း

A.G.T.I(EP)

၁၄၉၂ ဦး ဲလင်း င်

၈/မဘန(နင်)၁၃၈၀၄၁

ဦးအ းဝင်း

၁၄၉၃ အ ေါ် င်သဇင်

၁၂/မဘန(နင်)၁၄၇၈၈၆ ဦးသန်းလွင်

B.E(EC)

၁၄၉၄ အ ေါ်ဟန်သီထွန်း

၅/ဝသန(နင်)၀၆၁၆၇၂

ဦးထွန်းအ ောင်

B.E(EC)

ဦးစန်မင်း

B.E(EP)

်အ ောင်

၁၄၉၅ အ ေါ်သဇင်

ဖ ျိုး

၉/ မစ(နင်)၀၃၂၂၃၈

B.E(EC)

၁၄၉၆ အ ေါ် င်သမ်ဇင်

၈/မ

န(နင်)၂၁၈၁၈၆

ဦးအ

ော်အဝ

B.E(EC)

၁၄၉၇ အ ေါ်ဇူလင်မးဦး

၈/ပ န(နင်)၁၁၇၅၀၄

ဦးအ

ော်နင်ဦး

B.E(EC)

၁၄၉၈ အ ေါ်သီ အဆွ

၅/မ န(နင်)၂၆၈၂၄၂

ဦးအဆွ

B.E(EC)

၈/ပ န(နင်)၁၂၀၈၁၃

ဦး င်လင်း

B.E(EC)

၁၄၉၉ အ ေါ်ယဉ်သူဇောထ

်

၁၅၀၀ ဦး ဲဝင်းအ ောင်
၁၅၀၁ အ ေါ်သ

်သ

်နှင်း

၉/တသန(နင်)၁၉၇၇၀၃ ဦးအ ောင်ဘ

B.E(EC)

၉/ညဥန(နင်)၁၇၈၄၆၉

B.E(EP)

ဦးမမင်လွင်

၁၅၀၂ အ ေါ်လင်းလင်း င်

၅/ပလဘ(နင်)၀၈၁၉၂၃ ဦးမမင်အဝ

B.E(EC)

၁၅၀၃ အ ေါ်မမ င်

၅/ဝလန(နင်)၁၄၈၉၄၅

ဦး င်အမောင်မမင်

B.E(EC)

၁၅၀၄ အ ေါ်သ

၁၂/မဂ (နင်)၁၇၁၁၈၅

ဦးသ

်ထွန်း

B.E(EP)

၁၅၀၅ အ ေါ်သ ်သ ်မောထွန်း

၇/ပ န(နင်)၃၇၃၀၅၄

ဦးအ

ော်ထွန်းဦး

B.E(EC)

၁၅၀၆ ဦး ော

၈/ န (နင်)၁၄၁၇၇၁

ဦးအဇော်ဝင်း

A.G.T.I(EC)

၁၅၀၇ အ ေါ်သွဲွဲ့သွဲွဲ့စစ်

၁/မညန(နင်)၁၆၂၁၅၆

ဦးထွန်းမမင်

B.E(EC)

၁၅၀၈ အ ေါ်စအဝ င်

၅/မ န(နင်)၂၇၀၅၆၂

ဦးအဇော်မင်းဝင်း

B.E(EC)

၁၅၀၉ ဦး ဖ ျိုး

်နှင်းမ ြူ

ောမးနင်

မှတ်ချက်

၉/တသန(နင်)၁၉၂၂၉၈ ဦး းအသောင်း

B.Tech(EP)
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၁၅၁၀ အ ေါ် အ ွှေစင်
၁၅၁၁ ဦးလှိုင်းထ
၁၅၁၂ အ ေါ်

ောမမော

၁၅၁၃ အ ေါ်က

ည်က

၈/ပ
်

(နင်)၂၆၀၅၇၇

၅/မမန(နင်)၀၉၈၃၈၇
၂/လ

အလး

(နင်)၁၆၁၈၅၉ ဦးအ

၁/မ ဘ(နင်)၀၁၂၃၆၉

၁၅၁၅ ဦးမ ျိုးထွဋ်

၅/

၁၅၁၆ အ ေါ် သူဇော

၈/မဘန(နင်)၁၅၇၁၆၆

၁၅၁၇ ဦးဉောဏ်လင်းထ

ဦး

ဦးယန်မီယန်
ော်အ း

ဦး င်အမောင်အဝ

(နင်)၁၆၀၆၁၀ ဦးဆန်းထွန်း

B.Tech(EP)

B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)
B.E(EP)

၁၅၁၈ အ ေါ်အမမမတ်သူ

၈/ မန(နင်)၁၇၉၂၄၉

ဦးအစောလွင်ဦး

B.E(EC)

၁၅၁၉ ဦးမင်းသန်

၉/လဝန(နင်)၁၉၂၆၅၆

ဦးအသောင်းတန်

B.E(EP)

၁၅၂၀ ဦးအနအ ောင်မင်း

၉/

ဦးအမောင်အမောင်

B.E(EP)

၁၅၂၁ အ ေါ် တနာသဲသဲ

၅/ ဘန(နင်)၂၁၀၂၄၆

ဦးလှသန်း

B.E(EP)

၁၅၂၂ အ ေါ်လဲလဲဝင်း

၈/ပ

(နင်)၂၅၀၆၁၆

ဦးစး င်

B.E(EP)

၁၅၂၃ အ ေါ်အဝနှင်းအမး

၈/ပ

(နင်)၂၅၉၂၀၀

ဦးအ ောင်အငွ

B.E(EC)

၁၅၂၄ အ ေါ်တင်မး င်

၅/ ပယ(နင်)၁၁၅၄၄၆

ဦးအပေါဟန်

B.E(EP)

၁၅၂၅ အ ေါ် ေါ ်နှဲမ်းဆန်

၄/ဟ န(နင်)၀၄၃၂၀၃

ဦးဆော

B.E(EC)

၁၅၂၆ ဦးထန်နဲမ်ဆန်
၁၅၂၇ အ ေါ်ထ

်ထ

ဇ(နင်)၀၂၉၃၂၃

ျိုး

၄/တတန(နင်)၀၆၁၅၀၁ ဦး င် န် ေါးလ်
်အဝ

B.E(EP)

၈/မဘန(နင်)၁၂၇၃၄၂

ဦး စ်အဝ

B.E(EC)

၁၅၂၈ အ ေါ်ဇင်မောအ း

၈/ န (နင်)၁၅၈၄၀၂

ဦးက

B.E(EP)

၁၅၂၉ အ ေါ်အနာ်ဆဲ မဗြူအ ော

၂/ ဆန(နင်)၀၁၆၄၈၈

ဦးအစောအနာ်ထူး

ည် ှင်

၁၅၃၀ အ ေါ် င်သဇင်နွယ်

၁၃/

၁၅၃၁ အ ေါ်ပန်း ဇော

၁၁/စတန(နင်)၀၈၅၈၉၉ ဦးအမောင်သန်းထွန်း

၁၅၃၂ ဦးဖငမ်း မ်း
၁၅၃၃ အ ေါ်သဇင်အဇော်

တန(နင်)၁၅၂၈၈၅ ဦးစင်းယီတစ်(ပ်)

၁/ဗမန(နင်)၁၁၃၀၈၇
၁၄/

မှတ်ချက်

B.E(EC)

ော်ဝင်း

လဝ(နင်)၀၅၁၅၉၀ ဦးအ

် ၉/နထ

အချင်ား
B.E(EP)

န(နင်)၀၉၃၂၈၉ ဦးဦး ယ်

ည်မမင် ၉/နထ

၁၅၁၄ ဦးယန်မီအ ောင်မင်း

ဦးအ ွှေ

ပညာအ ည်

ဦးဝင်းအဇော်

ထ(နင်)၁၆၀၀၉၃ ဦး င်အဇော်မး

B.E(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)
B.E(EC)
B.E(EP)
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

အချင်ား

၁၅၃၄ ဦးသူ န်ဦး

၅/ဝလန(နင်)၁၅၉၇၈၇

၁၅၃၅ အ ေါ် င်ဇောအဝ

၁၁/စတန(နင်)၀၈၁၆၉၇ ဦးအ

ော်အငွ

B.E(EC)

၁၅၃၆ အ ေါ်

၅/ တန(နင်)၀၈၅၁၂၅ ဦးထွန်းမမင်

B.E(EC)

်ဝင်း

၉/ညဥန(နင်)၂၁၅၇၁၆

ဦးထွန်းဦး

B.E(EP)

၁၅၃၈ အ ေါ်ဝင်းဝင်း ျို

၉/ငသ (နင်)၀၀၈၂၃၉

ဦးအ းမမင်

B.E(EP)

ဖငမ်း

၁၅၃၇ အ ေါ်နသ

၁၅၃၉ အ ေါ်အ လီယော င်
၁၅၄၀ အ ေါ်ဆန်း

အဋစး

၁၅၄၁ အ ေါ် ျိုသဲန
၁၅၄၂ ဦးအ ောင်သူဟန်း

၅/

ဦးမးအဇော်ဦး

ပညာအ ည်

လထ(နင်)၂၈၅၉၉၇ ဦးက

၅/ ဥန(နင်)၀၉၄၁၆၉

ည်အဆွဝင်း

ဦးစးဝင်း

B.E(EP)

A.G.T.I(EC)
B.E(EP)

၅/

တ(နင်)၁၃၈၂၇၆ ဦး င်အမောင်တင်

A.G.T.I(EC)

၅/

ဘလ(နင်)၁၈၀၄၄၈ ဦး င်အမောင်တင်

A.G.T.I(EC)

၁၅၄၃ အ ေါ် င်ဖငမ်းစး

၉/ပဥလ(နင်)၀၃၃၀၁၇

ဦးစးနင်ဦး

B.E(EP)

၁၅၄၄ ဦးအဝယအ

၈/မ

ဦးတင်ဦး

B.E(EC)

ော်

န(နင်)၂၅၅၅၉၅

၁၅၄၅ အ ေါ် ွှေန်းလဲလဲဝင်း

၈/ မန(နင်)၂၂၁၇၀၁

ဦး ဲက

ည်

A.G.T.I(EP)

၁၅၄၆ ဦးသန်းထွန်းအ ောင်

၈/ မန(နင်)၂၂၃၂၇၀

ဦးထွန်းအဝ

A.G.T.I(EC)

၁၅၄၇ အ ေါ်မမမမ င်

၅/မ န(နင်)၂၄၉၈၇၆

ဦးအစောလွင်

B.E(EC)

၁၅၄၈ ဦးအ ောင် င်စး

၉/စ

န(နင်)၀၉၀၄၅၇

ဦးသန်းဦး

B.E(EC)

၁၅၄၉ အ ေါ်အ း မ်းအမမအဇော်

၈/

မန(နင်)၀၇၁၄၉၀

ဦးမင်းအဇော်

A.G.T.I(EP)

၁၅၅၀ ဦးဟန်းမးဝင်း

၈/မသန(နင်)၁၄၀၃၆၃

ဦးလှမး

A.G.T.I(EP)

၁၅၅၁ အ ေါ်အမမွန်

၅/ ဘန(နင်)၁၇၅၃၃၄

ဦးစးအဝ

B.Tech(EP)

၁၅၅၂ အ ေါ်စနဒာဝင်း

၅/ ဥန(နင်)၀၈၅၃၂၅

ဦးအသောင်းအဆွ

B.E(EP)

၁၅၅၃ အ ေါ်ယဉ်ဖငမ်းအ း

၅/ ဥန(နင်)၀၇၇၁၃၀

ဦးအသောင်းအဆွ

B.E(EC)

၁၅၅၄ အ ေါ်အမလွင်ထူး

၉/ပဘန(နင်)၁၉၃၈၃၆

ဦးအ

ော်ထူး

B.E(EC)

လထ(နင်)၂၀၂၃၅၉ ဦးအမောင်ထူး

B.E(EP)

၁၅၅၅ ဦးသန်းနင်လင်း

၅/

၁၅၅၆ ဦးစင်းစးဦး

၉/နထ

၁၅၅၇ အ ေါ်အ ွှေ ည်ဝင်း

၉/မထလ(နင်)၂၈၃၉၆၄ ဦးဝင်းမမင်

(နင်)၁၉၂၆၈၅ ဦးဘဝင်းအ း

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၅၅၈ အ ေါ်သီ ဆ

၁၄/

၁၅၅၉ အ ေါ်

၅/

ဝင်း

၁၅၆၀ ဦးမ ျိုးမင်း န်

၅/

၁၅၆၂ အ ေါ်ဖ ျိုးဖ ျိုးန

၉/စ

၁၅၆၃ အ ေါ် င်စလှိုင်

၈/ပမန(နင်)၁၃၀၆၃၅

ဦးမမင်တင်

ဦးမပေားက

ီး

M.E(EP)

ဦးငယ်( )ဦးစန်လှိုင်

B.E(EP)

၁၂/သ န(နင်)၁၁၀၇၃၅ ဦးလှမမင်

၁၅၆၅ ဦးညီညီလွင်နင်

၈/ လန(နင်)၂၀၀၈၂၀ ဦးညျိုအမောင်

၁၅၆၈ ဦးအ

B.E(EC)
M.E(EP)

၁၅၆၄ အ ေါ်သင်းသင်းအ း

၅/မ န(နင်)၂၄၆၀၂၆
ော်

B.E(EP)

ဘလ(နင်)၂၀၂၅၂၁ ဦးအပေါ
န(နင်)၀၈၅၁၆၅

၉/ မဇ(နင်)၀၅၉၁၇၈

B.E(EP)
A.G.T.I(EP)

ဦးဝင်းအ းဦး

B.E(EC)

ဦးစန်းလွင်

B.E(EP)

ောင်းထ

်စ

၉/ပသ

(နင်)၁၅၄၂၄၉ ဦးဝင်းယနင်

A.G.T.I(EP)

၁၅၆၉ ဦးစင်း ှန်းထ

်ဦး

၁၃/ပလန(နင်)၀၈၉၁၈၄ ဦးစင်းတင်ဦး

A.G.T.I(EP)

၁၅၇၀ ဦးအ

ော်သူဖ ျိုး

၈/နမန(နင်)၂၂၉၈၅၇

၁၅၇၁ ဦးအစော ယ် ူ

၇/

ဦးဘ ျိုပ်

တ (နင်)၁၅၆၃၁၁ ဦးမမအဆောင်

B.E(EP)

၇/ပမန(နင်)၂၀၅၁၇၇

ဦးသန်းထွန်း

A.G.T.I(EC)

၁၅၇၃ ဦးနင်မင်းထ

၁/တနန(နင်)၀၁၆၃၅၃

ဦးသန်းဟန်

A.G.T.I(EP)

၁၅၇၄ အ ေါ်

ဇင်

၅/ဝသန(နင်)၀၇၁၆၄၆

ဦးသန်းဝင်း

A.G.T.I(EP)

၁၅၇၅ ဦးအ

ော်မ ျိုး

၅/ဝသန(နင်)၀၆၂၈၀၆

ဦး င်အမောင်စန်း

A.G.T.I(EC)

၁၅၇၆ အ ေါ်ဂ ြူမီ

၇/ပမန(နင်)၁၆၇၆၁၇

ဦးစးမင်း

၁၅၇၇ ဦးအ

၁၄/မမန(နင်)၂၈၆၉၁၃

ဦးအ းအ

၆/

န(နင်)၀၇၁၆၁၈

ဦး န်းလွင်

B.E(EP)

၁၅၇၉ ဦးအနမ ျိုးအ ောင်

၅/တမန(နင်)၀၅၉၂၀၀

ဦးဝင်းအ း

B.E(EP)

၁၅၈၀ ဦးသန်းဇ ပ်

၄/ဟ န(နင်)၀၄၈၆၈၀

ဦး

B.E(EP)

၁၅၈၁ အ ေါ်ပင်သ

၅/မ န(နင်)၂၅၈၇၇၆

ဦးမမင်

ောင်းစွမ်း ည်

၁၅၇၈ ဦးတင်

အ ောင်

်မွန်

ျိုလန်း

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EP)

၁၅၇၂ အ ေါ်ဝင်အ ွှေ ည်ထွန်း
်

မှတ်ချက်

M.E(EC)

လထ(နင်)၂၂၀၅၆၄ ဦးလှအ ောင်

၁၅၆၁ အ ေါ်မီမီထွန်း

၁၅၆၇ ဦးစးမင်းအ

အချင်ား

လန(နင်)၁၆၄၄၆၈ ဦးသူ

၅/မမန(နင်)၀၉၉၈၆၇

၁၅၆၆ အ ေါ်နးနးဝင်း

ပညာအ ည်

အဘအမည်

B.E(EP)
ော်အ

ော်

B.E(EP)

B.E(EC)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၅၈၂ ဦးမင်းဟန်း င်

၁၂/မဂတ(နင်)၀၉၈၆၀၅ ဦးတင် င်

B.E(EC)

၁၅၈၃ အ ေါ်ဝင်ဝေါအ ောင်

၁၃/မဘန(နင်)၀၂၄၁၂၈ ဦးအ ောင် င်မမင်

B.E(EC)

၁၅၈၄ အ ေါ်ယဉ်မမင် င်

၈/မ

၁၅၈၅ အ ေါ်ဝန်ဆွမ်း

န်မောန်

၅/

န(နင်)၂၅၅၄၃၁

ဦးတင်ဝမ်း

၅/စ

၁၅၈၇ ဦးဘန်းသူ န်

၁၄/ငသ (နင်)၀၁၂၉၀၂ ဦးအ ောင်သန်း

၁၅၈၈ အ ေါ်သ

်နွယ် မ်

A.G.T.I(EC)

လထ(နင်)၂၂၆၆၈၀ ဦးဟန် န်ထွန်

၁၅၈၆ ဦးမ ျိုးသီဟထွန်း

န(နင်)၂၅၁၀၂၁

ဦးအ

B.E(EC)

ော်ဝင်း

B.E(EP)
A.G.T.I(EP)

၅/ ဥန(နင်)၀၈၇၅၁၈

ဦးဉောဏ်လင်းထွန်း

၁၅၈၉ အ ေါ်သွန်းသနတာစး

၅/ ဥန(နင်)၁၀၄၁၂၅

ဦးအ ောင်စးသန်း

၁၅၉၀ ဦးဖ ျိုးအ

၈/ မန(နင်)၁၇၅၇၇၂

ဦး း

B.E(EP)

၁၅၉၁ ဦးဖ ျိုးအဇော်

၈/ မန(နင်)၂၁၃၅၉၂

ဦး း

A.G.T.I(EP)

၁၅၉၂ အ ေါ်သူဇောထွန်း

၈/မ

ဦးအ းထွန်း

B.E(EC)

၁၅၉၃ အ ေါ်ယန်းအမ ော်

၁/ဝမန(နင်)၀၈၈၂၄၄

ဦးပီတောဇန်းယန်း

B.E(EC)

၁၅၉၄ အ ေါ် နနဒာမ ြူ

၉/ညဥန(နင်)၂၁၈၅၃၉

ဦးအထွးအ ောင် ( )ဦးပအလး

B.E(EP)

၁၅၉၅ အ ေါ်အ းမမမမ

၈/ပ န(နင်)၁၂၀၆၄၆

ဦးမ ျိုးညွန်

B.E(EC)

၁၅၉၆ ဦးအဇော်မ ျိုးဝင်း

၉/ပဥလ(နင်)၀၅၅၆၃၈

၁၅၉၇ အ ေါ်ဝင်ဝင်လင်း

၈/ န (နင်)၁၃၀၀၃၈

ဦးအ ောင်လင်း

၁၅၉၈ အ ေါ် င်ယအဝ

၈/မသန(နင်)၀၉၆၅၂၀

ဦး င်အမောင်က

၈/ပ န(နင်)၁၂၇၉၃၇

ဦးစ ှေား

ော်

၁၅၉၉ အ ေါ်အမဇင်အ

ော်ဦး

၁၆၀၀ ဦး မ်းအမမဇင်

န(နင်)၂၀၁၇၈၄

ဦးစးဝင်း( )ဦးစးအ ောင်

ော်

၈/ န (နင်)၁၂၆၇၃၄

ဦး င်အ

၁၆၀၂ အ ေါ် သဂိဖ ျိုးအ

ော်

၉/ မဇ(နင်)၀၅၂၁၅၆

ဦးမမညွန်

၁၆၀၃ ဦးနန်းထ
၁၆၀၄ ဦးအ

်အ ောင်

ောင်းဆ

်နင်

၁၆၀၅ အ ေါ်မမင်သဂီလွင်

A.G.T.I(EP)

ည်

B.E(EC)

A.G.T.I(EP)
ော်ညွန်

ဦးအ းလွင်

၁၁/သတန(နင်)၁၁၀၀၀၅ ဦးမမင်စး

A.G.T.I(EP)

B.E(EC)

၅/တဆန(နင်)၁၅၅၄၃၄ ဦးသန်းထွန်း
၈/ မန(နင်)၂၀၁၅၃၃

B.E(EP)

B.E(EC)

၇/လပတ(နင်)၁၇၈၇၆၃ ဦးသန်ဇင်

၁၆၀၁ အ ေါ် မပည်စးအ

မှတ်ချက်

B.E(EC)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EC)
A.G.T.I(EP)
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်

၁၆၀၆ အ ေါ်

အမော်

၉/တ

၁၆၀၇ အ ေါ်စမမတ်မွန်

န(နင်)၁၆၈၁၃၆ ဦးအ

၅/မမန(နင်)၀၉၂၇၆၄

၁၆၀၈ အ ေါ်ငယ်ငယ်

ော်အ ောင်

ဦးဝင်းဗလ်

၈/ န (နင်)၁၅၆၄၀၈

ဦးဘတင်

၁၆၁၀ အ ေါ်အမဇင်သမ်

၅/မ န(နင်)၂၆၅၀၅၆

ဦးအ းအ

၁၆၁၁ အ ေါ် င်သွယ်ဦး

B.E(EC)

B.E(EC)

ော်

B.E(EC)
B.E(EP)

၁၆၁၂ အ ေါ်သနတာသမ်

၈/မဘန(နင်)၁၀၃၆၀၉

ဦး စ်ဝင်း

B.E(EC)

၁၆၁၃ အ ေါ်သဉ္ဇောဖ ျိုး

၁/မ

ဦးအနမ ျိုးအ ောင်

B.E(EC)

၁၆၁၄ အ ေါ်သွယ်သွယ်နင်

၉/ပဘန(နင်)၁၉၁၂၅၅

ဦးအ ောင်မမင်

B.E(EP)

၁၆၁၅ အ ေါ်အ းစနဒာထွန်း

၅/ ဘန(နင်)၂၂၇၁၆၂

ဦးအ ောင်မင်းအထွး

၁၆၁၆ ဦး ူးသး ယ်

၁၃/

၁၆၁၇ ဦးမ ျိုးသီဟ

၁၄/မ လ(နင်)၂၄၇၈၂၈ ဦး င်အဇော်နင်

၁၆၁၈ ဦးညီညီအဇော်

၅/

၁၆၁၉ ဦးရှိုင်းထ

န(နင်)၀၆၃၅၇၉ ဦး

ော်သ

A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

လထ(နင်)၁၉၂၂၀၆ ဦးညီညီ

B.E(EP)

၉/ဝတန(နင်)၁၉၅၉၀၈ ဦးအ
် င်

ပ

A.G.T.I(EC)

လတ(နင်)၂၅၀၇၅၆ ဦးဝင်းအဇော်

်အ ောင် ၅/

၁၆၂၀ အ ေါ် င်မးအဆွ
၁၆၂၁ ဦးအ

န(နင်)၁၅၇၄၉၉

ော်အဆွ

B.E(EC)

၇/တငန(နင်)၁၈၂၄၄၀

ဦးအမောင်ဦး

B.E(EP)

၁၆၂၂ အ ေါ်မမတ်မမင်ဇွန်

၅/ ဘန(နင်)၁၆၉၃၆၇

ဦးညွန်ဖမျိုင်

B.E(EP)

၁၆၂၃ ဦးစင်းသီဟ

၁/မစန(နင်)၀၃၈၅၀၈

ဦးထွန်းဦး

B.E(EP)

၁၆၂၄ အ ေါ်စလှိုင်ဝင်း

၉/မထလ(နင်)၃၂၈၉၁၂ ဦးအမောင် ျို

B.E(EC)

၁၆၂၅ အ ေါ် မ်းအမမသူ

၉/မ န(နင်)၂၉၅၂၆၇

ဦးမမင်သန်း

B.E(EC)

၁၆၂၆ အ ေါ်သူသူဝင်း

၈/ပ

ဦးတင်ညွန်

B.E(EP)

၁၆၂၇ အ ေါ် သ

၈/ မန(နင်)၁၇၇၉၃၀

ဦး င်အမောင်စး

B.E(EP)

၁၆၂၈

ီ

ဦးသူ န်ဟန်းအမောင်အမောင်

၁၆၂၉ အ ေါ်လမင်း စ်စ

၁၃/တ

(နင်)၂၈၅၄၈၆

န(နင်)၃၁၂၀၇၂ ဦးမမင်အ ောင်

၇/ပမန(နင်)၁၈၁၂၃၄

မှတ်ချက်

B.E(EC)

ထ(နင်)၁၆၀၉၁၀ ဦးအ းဦး

၁၄/

အချင်ား

B.E(EP)

၅/ဘတလ(နင်)၁၁၁၈၂၆ ဦးအငွအမောင်

၁၆၀၉ ဦးအဝယဖ ျိုး

ပညာအ ည်

ဦးဝင်းမမင်ဦး

ဝန်ထမ်း

B.Tech(EP)
B.E(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

အချင်ား

၁၆၃၀ အ ေါ်သီတောစး

၉/မတ (နင်)၁၇၀၁၁၉

၁၆၃၁ အ ေါ်စးစးဦးသော

၈/ လန(နင်)၁၇၄၁၅၃ ဦးအ ောင်အ

၁၆၃၂ အ ေါ်ဇင်အဝအ ောင်

၁/

၁၆၃၃ အ ေါ်နှင်းသဇင်နင်

၇/ညလပ(နင်)၁၆၃၂၆၉ ဦး န်းနင်

B.E(EC)

၁၆၃၄ အ ေါ်အ းအ းအထွး

၇/

B.E(EP)

၁၆၃၅ ဦးအ ောင်မင်း န်

၅/

မန(နင်)၀၅၀၂၃၄

န(နင်)၁၀၅၁၅၃

ဦးစဝင်း

ပညာအ ည်

B.E(EP)
ော်မမ

ဦးအ ောင်ဝင်း

ဦးစးဝင်း

လန(နင်)၀၅၈၁၉၃ ဦးသစ်လွင်

B.E(EC)
B.E(EC)

B.Tech(EP)

၁၆၃၆ အ ေါ် င်ဝင်းလတ်

၅/မ န(နင်)၂၂၉၂၈၈

ဦးအမောင်လတ်

၁၆၃၇ ဦးထွန်း

၅/မ န(နင်)၂၆၇၃၅၁

ဦးမ ျိုးအ

၅/ ဘန(နင်)၂၁၅၆၅၆

ဦးအ ွှေဝင်း

B.E(EP)

၈/မလန(နင်)၁၀၂၄၄၃

ဦးသန်းလွင်

B.E(EP)

၁၄/ဝ မ(နင်)၂၂၃၁၇၄

ဦးစးနင်

B.E(EP)

၅/စ

ဦးအ းဝင်း

B.E(EP)

ေား

၁၆၃၈ အ ေါ် င်မးသ
၁၆၃၉ အ ေါ်သ

်

်နှင်းဖ ျိုး

၁၆၄၀ ဦးဘန်းမမတ်နင်
၁၆၄၁ အ ေါ်သမ်သူသူထ
၁၆၄၂ အ ေါ်အမသက

်

န(နင်)၂၄၀၅၅၃

ော်နင်

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

ြန်

၉/

ပတ(နင်)၂၆၆၈၅၈ ဦးတင်ထွန်း

B.E(EP)

၁၆၄၃ အ ေါ် င်မ ျိုးသန်

၅/

ဘလ(နင်)၂၁၃၃၃၆ ဦးမမက

B.E(EP)

၁၆၄၄ အ ေါ်ယယအထွး

၅/

လထ(နင်)၅၉၇၈၅၂ ဦး င်အမောင်အထွး

B.E(EP)

၁၆၄၅ အ ေါ် မ်တလဲ

၅/

လထ(နင်)၂၅၆၅၂၉ ဦးတလှောဆန်း

B.E(EP)

၁၆၄၆ ဦးအနထ

်လင်း

၁၆၄၇ အ ေါ် ူးပွင်အဝ

မှတ်ချက်

ီး

၅/ဝလန(နင်)၁၇၄၁၆၅

ဦးဉောဏ်ဝင်း

B.E(EP)

၇/တငန(နင်)၁၆၀၉၀၃

ဦးထန်လင်း

B.E(EC)

၁၆၄၈ အ ေါ်လင်း တနာ

၁၄/

ပန(နင်)၁၈၅၅၉၉ ဦးအ ောင်

၁၆၄၉ အ ေါ်ဆအလးနွယ်

၇/နတလ(နင်)၁၄၄၉၀၉ ဦးအမောင်အမောင်မမင်

၁၆၅၀ အ ေါ်ယဇင် င်

၁၂/တ

၁၆၅၁ အ ေါ် အ မမော

၂/လ

၁၆၅၂ ဦးဟန်းမင်းအ ောင်

၅/ထ န(နင်)၀၆၈၉၈၄

၁၆၅၃ ဦးမ ျိုးဝင်းနင်

၁၁/စတန(နင်)၁၁၁၀၃၅ ဦးအ

န(နင်)၁၉၅၅၇၀ ဦးအ ောင်တင်
န(နင်)၀၇၃၁၈၂ ဦး ူး ယ်
ဦးမမင်အ ောင်
ော်နင်

B.E(EC)
B.E(EP)
B.Tech(EC)
B.E(EC)
B.E(EP)
B.Tech(EC)

ဝန်ထမ်း
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၆၅၄ အ ေါ်အမစးသန်း

၈/

၁၆၅၅ ဦးဆန်မန်လ န်

၅/စ

၁၆၅၇ အ ေါ်မောလောဝင်း
်မ ျိုးအ

ော်

န(နင်)၂၃၂၈၅၈

အချင်ား

ဦး င်အမောင်သန်း

၄/ထတလ(နင်)၀၄၁၆၆၂ ဦးအ ွှေ

၁၆၅၆ အ ေါ်သဉ္ဇောစး

၁၆၅၈ ဦးထ

စ(နင်)၂၀၅၉၂၅

ပညာအ ည်

အဘအမည်

B.E(EC)

ျိုး

B.E(EP)

ဦးအ းမမင်

B.E(EP)

၉/နထ

(နင်)၁၇၈၇၆၉ ဦးအ

၁၂/တ

န(နင်)၁၆၅၅၃၃ ဦးအ

ော်အ း

B.E(EC)

ော်သန်းဝင်း

B.E(EC)

၁၆၅၉ အ ေါ်ယွန်းမှိုန် ူး

၉/မဟမ(နင်)၀၅၇၁၇၁

ဦးအ ောင်စးဦး

၁၆၆၀ အ ေါ်အမ င်ဦး

၁၄/ဝ မ(နင်)၂၈၄၆၃၂

ဦးမမင်ဦး

၁၆၆၁ ဦး င်မ ျိုးဖငမ်း

၁၁/မဥန(နင်)၁၀၃၈၀၄ ဦးအမောင်ထွန်းက

၁၆၆၂ အ ေါ်ယမင်း င်

၈/ပ

(နင်)၂၂၉၁၈၆

ဦးမမင်အဆွ

B.E(EP)

၁၆၆၃ အ ေါ်မမင်မမင်အ း

၈/မသန(နင်)၁၁၇၈၈၅

ဦးမမထွန်း

B.Tech(EC)

၅/ဘတလ(နင်)၁၂၉၅၇၆ ဦးဝင်းအ ွှေ

A.G.T.I(EP)

၁၆၆၄ ဦးမ ျိုး
၁၆၆၅ အ ေါ်လင်းလင်းထ ်

၁၄/ဝ မ(နင်)၂၆၄၉၂၀

ဦးအမောင်ပေါ

၁၆၆၆ အ ေါ်မမင်မမင်သန်း

၅/မ န(နင်)၂၂၄၅၅၈

ဦးအ

B.E(EP)
A.G.T.I(EP)
ည်

ော်အ းဝင်း

B.Tech(EP)

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

၁၆၆၇ အ ေါ်မ ြူမ ြူသန်

၅/ ပယ(နင်)၁၀၆၈၁၅

ဦးအ ောင်နင်ထွန်း

B.E(EP)

၁၆၆၈ ဦးအဝလင်းအ ောင်

၅/မမတ(နင်)၀၈၃၆၀၃

ဦးလှသန်း

B.E(EP)

၁၆၆၉ အ ေါ်ယဉ်မ ျိုးသွယ်

၉/

ဆန(နင်)၁၅၈၆၅၉ ဦးသန်းစန်

B.E(EC)

၁၆၇၀ အ ေါ်တင်တင်လှိုင်
၁၆၇၁ အ ေါ်အမလွင်ဦး
၁၆၇၂ ဦးအစော စ်အဆွ
၁၆၇၃ ဦးဖ ျိုးမင်းထ

၈/ န (နင်)၁၂၇၂၁၉

ဦးအငွထူး

B.Tech(EC)

၅/ဝသန(နင်)၀၅၅၈၈၆

ဦးညျိုမှိုင်း

B.Tech(EC)

၁၂/ဗတထ(နင်)၀၃၉၈၂၆ ဦးအစော စ် င်
်

၈/ဆ န(နင်)၀၉၀၁၅၈

ဦးဝင်းမမင်

A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)

၁၆၇၄ အ ေါ်ဇောဇောအ း

၁၂/လ

န(နင်)၂၀၅၀၀၅ ဦးစန်းအ း

B.E(EC)

၁၆၇၅ အ ေါ်ငဝေါထွန်း

၁၂/လ

န(နင်)၂၂၀၁၇၄ ဦးထွန်း ီ

B.E(EC)

၁၆၇၆ ဦးလ အဝမးအ ောင်

၁၂/တ

န(နင်)၁၆၇၇၀၅ ဦးညီညီအ ောင်

B.E(EP)

၁၆၇၇ အ ေါ်ဆယမင်းထ

်

၉/မ န(နင်)၂၃၆၄၇၀

ဦးအနစး

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၆၇၈ အ ေါ်အမယယနင်

၁၂/ လန(နင်)၀၄၆၁၇၁ ဦးနင်ဦး

B.E(EP)

၁၆၇၉ အ ေါ်ယနနဒာလင်း

၈/ထလန(နင်)၀၅၂၉၃၁ ဦးအ သန်း

B.E(EC)

၁၆၈၀ အ ေါ်ဟန်နီဖငမ်း

၅/ ဘန(နင်)၁၈၈၈၆၈

၁၆၈၁ ဦးအ ောင်သူဝင်း

၉/မထလ(နင်)၃၁၀၁၅၈ ဦးတင်အ း

၁၆၈၂

အ ေါ်

်စတော င်ဇောလင်း

၇/ပမန(နင်)၁၈၁၈၄၂

ဦးအမပဖငမ်း

B.Tech(EC)
B.E(EP)

ဦး င်အမောင်အ း

B.E(EC)
B.E(EC)

၁၆၈၃ အ ေါ်နှင်း ဇင်

၈/ဆပဝ(နင်)၀၉၆၁၇၅

ဦးမးလွင်

၁၆၈၄ ဦးအစောမမတ်မင်းဟန်း

၁၄/မ ပ(နင်)၂၇၅၅၇၂

ဦးအစောထွန်းအ

ော်အ ောင်

A.G.T.I(EP)

င်

B.E(EP)

၁၆၈၅ အ ေါ်နွမ်း ှန်းဟွဲ

၄/တဇန(နင်)၀၂၁၁၂၃

ဦးသွင်းသွင်း

၁၆၈၆ ဦးထ

၈/မ

ဦးဝင်းအဇော်

B.E(EC)

ဦး းက

B.E(EC)

်ရှိုင်း

၁၆၈၇ အ ေါ်မမင်မမင်နွယ်
၁၆၈၈ ဦး ဲထ

်လင်း

၁၆၈၉ ဦးအဇော်ထ

န(နင်)၂၁၆၁၆၅

၈/ပ န(နင်)၁၁၈၉၉၉

ည်

၁၄/ပသန(နင်)၂၅၀၅၈၆ ဦးစသန်း

B.E(EP)

၈/နမန(နင်)၁၆၈၃၁၄

ဦး န်းမမင်

B.E(EC)

၁၆၉၀ အ ေါ်အဆွမောစး

၈/မမန(နင်)၂၀၇၇၁၂

ဦးအ ော

B.E(EP)

၁၆၉၁ အ ေါ်အ းမမတ်မမတ် င်

၇/ပမန(နင်)၁၇၆၉၇၆

ဦးလှ င်

M.E(EC)

်အ ောင်

၁၆၉၂ အ ေါ်ဆမွန်စး

၉/တသန(နင်)၁၆၁၂၁၉ ဦးအမောင်စး

B.E(EP)

၁၆၉၃ အ ေါ် င်မမမမအသွး

၉/မ န(နင်)၂၇၁၉၅၅

ဦးဗအထွး

၁၆၉၄ အ ေါ်စလှိုင်ဝင်း

၈/ မန(နင်)၂၀၇၁၃၀

ဦးအ ောင်ဖမျိုွဲ့

B.E(EP)

၁၆၉၅ အ ေါ် ည်မွန် င်

၅/ဝလန(နင်)၁၅၉၃၈၉

ဦး င်ဝင်း

B.E(EC)

၁၆၉၆ ဦးသန်းအမော်ဦး

၁၃/ စန(နင်)၀၇၇၁၆၆ ဦးသန်းမမင်

၁၆၉၇ ဦးဉောဏ်မ ျိုးအ ောင်

၉/ မ (နင်)၁၅၁၀၅၄

ဦးမမတ်အ

၁၆၉၈ ဦးအဇယ ောဖ ျိုး

၈/ မန(နင်)၁၇၈၆၁၉

ဦးဝင်းနင်ဦး

A.G.T.I(EP)

၁၆၉၉ အ ေါ်သီသီဖငမ်း

၈/မဘန(နင်)၁၄၉၈၁၄

ဦးမမင်လွင်

A.G.T.I(EP)

၁၇၀၀ အ ေါ်တင်ဇောထွန်း

၉/ မစ(နင်)၀၃၈၆၅၆

ဦး င်အမောင်မမင်

B.E(EC)

၁၇၀၁ ဦး ဲအနာင်

၅/

ဦးသန်းအ ောင်

B.E(EP)

နန(နင်)၀၇၄၇၀၇

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EC)

A.G.T.I(EC), B.A(Myan;)

ော်

B.E(EP)
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အမည်

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်
၈/ပ

၁၇၀၃ အ ေါ်ဆမွန်အ ောင်

၉/ မဇ(နင်)၀၅၇၀၈၇

ဦးဟန်ဝင်းအ ောင်

B.E(EC)

၁၇၀၄ အ ေါ်သန်းအဆွမမင်

၉/မလန(နင်)၁၅၂၆၀၁

ဦးမ ျိုးဝင်းညွန်

B.E(EC)

်အဝထွန်း

၁၇၀၆ အ ေါ်ဖ ျိုးသဇင်အ

၅/

ဦးအ

ဘလ(နင်)၁၇၄၃၆၄ ဦးက

ော် ၁၄/ပတန(နင်)၁၇၆၂၉၉ ဦးအ

၁၇၀၇ ဦးအ ောင်အ းအ ောင်

၇/ပမန(နင်)၁၇၆၉၃၅

ည်အ ောင်

B.Tech(EC)

ော်ဝင်း

B.E(EC)

ဦးလှ စ်

A.G.T.I(EP)

၇/

၁၇၀၉ အ ေါ်မပည်မပည်ဖ ျိုး

၁၂/လမန(နင်)၁၅၀၂၆၉ ဦးမမင်ဝင်း

၁၇၁၀ အ ေါ်ယမင်းသူ

၉/

၁၇၁၁ အ ေါ်မ ျိုးစနဒာထွန်း

၈/သ န(နင်)၀၉၅၉၇၀

ဦးဝင်းညွန်

A.G.T.I(EP)

၁၇၁၂ အ ေါ်အနမ ည်ဝင်းလဲဖ ျိုး

၁၄/မမန(နင်)၂၈၅၈၇၂

ဦးအ ောင်ဝင်း

A.G.T.I(EC)

၅/

၁၇၁၄ ဦး မ်းအ း
၁၇၁၅ ဦးသ

်

ှန်း

၁၇၁၆ အ ေါ်အ ွှေ ည်စလှိုင်

(နင်)၀၉၇၃၄၅ ဦးသန်းဝင်း

ပတ(နင်)၂၉၃၇၉၁ ဦးမ ျိုးမမင်

ဘလ(နင်)၁၉၄၂၀၃ ဦး စ်တင်

B.E(EP)Q
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)

B.E(EC)

၅/စ

န(နင်)၂၄၉၈၄၃

ဦးမမင်ဦး

B.E(EP)

၁၀/

မ (နင်)၁၂၃၂၅၃ ဦးလှမမင်

B.E(EP)

၁၂/လသယ(နင်)၀၇၈၉၅၁ ဦးမ ျိုးမမင်ဦး

B.E(EC)

၁၇၁၇ အ ေါ်သင်းသင်းနွယ်

၇/ တ (နင်)၁၆၆၃၃၃

ဦးဂန်အ ောင်

B.E(EP)

၁၇၁၈ အ ေါ်နွယ်ဦးလွင်

၉/သစန(နင်)၁၄၉၁၀၆

ဦးစန်းဝင်း

B.E(EP)

၁၇၁၉ အ ေါ်အ

၇/ တ (နင်)၁၆၆၃၃၂

ဦး

B.E(EP)

ောမင်

န်ဆ

၁၇၂၀ အ ေါ်ယဉ်ယဉ်အ း

၁၃/

၁၇၂၁ အ ေါ်

၁၄/လမန(နင်)၀၈၈၅၁၄ ဦးအသောင်းအငွ

ဉ္စနာ

န(နင်)၀၆၉၇၁၄ ဦးအ းအသောင်း

၁၇၂၂ အ ေါ်သီသီဝင်း

၉/ညဥန(နင်)၁၉၆၀၀၈

ဦး င်ဝင်း

၁၇၂၃ အ ေါ်အဟော

၄/ဟ န(နင်)၀၄၃၄၁၂

ဦး

်ဇမ်း မ်

င် င်

B.E(EP)
B.E(EC)
B.Tech(EP)
B.E(EP)

၁၇၂၄ အ ေါ် င်ထ ်ထ ်ဝင်း

၇/ညလပ(နင်)၁၆၂၇၃၅ ဦးစးဝင်း

B.E(EP)

၁၇၂၅ အ ေါ်ဖငမ်း မွန်

၉/ညဥန(နင်)၁၉၅၄၈၉

B.E(EP)

ဦးသန်းမမင်

မှတ်ချက်

B.E(EP)

၁၇၀၈ ဦး ဲ င် ှန်

၁၇၁၃ အ ေါ်ပပအထွး

ပ

ော်ဝင်း

အချင်ား

၁၇၀၂ အ ေါ်သန်းသန်းမမင်

၁၇၀၅ ဦးသ

(နင်)၂၃၉၈၉၈

ပညာအ ည်
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၇၂၆ အ ေါ်သနတာစး

၅/ဝလန(နင်)၁၆၁၂၈၂

ဦးအ ောင်စး

B.E(EP)

၁၇၂၇ အ ေါ်မပည််စနဒီစး

၅/ ဥန(နင်)၁၀၄၀၃၇

ဦးတင်စး

B.E(EP)

၁၇၂၈ အ ေါ်နှင်းဆငယ်

၅/ ဥန(နင်)၁၁၁၇၀၆

ဦးနှင်းအ ောင်

B.E(EC)

၁၇၂၉ အ ေါ်အဂ နီ မ်လဲန်ပေါ ်

၄/ဟ န(နင်)၀၄၁၅၉၆

ဦးလ န်

၁၇၃၀

၁၀/ပမန(နင်)၁၉၈၇၄၄ ဦးအ

အ ေါ်မမတ်ဝတ် ည်အ

ော်

င်း

ော်မး

A.G.T.I(EC)
B.E(EP)

၁၇၃၁ ဦးအဇထ ်လင်းအ ောင်

၁၀/ပမန(နင်)၂၀၁၀၈၁ ဦးဆန်းလင်းအ ောင်

B.E(EP)

၁၇၃၂ အ ေါ်ပးပးအလးနင်

၅/ ဥန(နင်)၁၀၃၄၉၆

ဦး င်အဇော်အလး

B.E(EP)

၁၇၃၃ ဦး ဲလွင်နင်

၉/မသန(နင်)၁၄၇၈၆၉

ဦးတင်လွင်

B.E(EP)

၁၇၃၄ အ ေါ်မမမဉ္ဇြူ

၉/ မဇ(နင်)၀၅၇၂၂၃

ဦးအမောင်အဇော်

B.E(EP)

၁၇၃၅ အ ေါ်အမနှင်းစး

၉/မထလ(နင်)၃၂၀၄၁၆ ဦးမမင်နင်

B.E(EP)Q

၁၇၃၆ အ ေါ် င်ဇောဇောလင်း

၈/ န (နင်)၁၁၃၆၁၈

ဦးတင်မမင်

B.E(EP)

၁၇၃၇ အ ေါ် မ်းသောမး

၈/မ

ဦးအ ွှေလင်း

B.E(EC)

၁၇၃၈

၉/ပသ

အ ေါ်တွယ်တောယယမမတ်နးအ ောင်

န(နင်)၂၁၇၇၉၀

(နင်)၁၀၄၃၂၆ ဦးအ ောင်မး

B.E(EP)

၁၇၃၉ ဦးစးလင်းနင်

၉/တတဥ(နင်)၁၂၄၇၄၆ ဦးစန်းမမင်

B.E(EP)

၁၇၄၀ အ ေါ်လစနဒာထွန်း

၅/စ

ဦးဝင်းဦး

B.E(EP)

၁၇၄၁ ဦးအ ော်ထူးအ ောင်တင်

၉/ မစ(နင်)၀၄၆၁၈၅

ဦးစန်တင်

B.Tech(EP)

၁၇၄၂ အ ေါ်သဲအ ွှေ ည်ဦး

၉/မဟမ(နင်)၀၁၇၀၆၇

ဦး စ်ဦး

B.Tech(EP)

၁၇၄၃ ဦးထ

၈/သ န(နင်)၀၉၂၁၃၀

ဦးအဇော်ဝင်း

A.G.T.I(EP)

၁၇၄၄ ဦး ဲအဝယ န်

၁/

ဦးသန်းထွန်း

B.E(EP)

၁၇၄၅ အ ေါ်မမ ီ

၈/ န (နင်)၁၂၀၈၀၈

ဦးဘန်းမှို

B.E(EC)

၁၇၄၆ ဦးဖငမ်း မ်းအ ောင်

၈/စလန(နင်)၁၄၆၅၈၉

ဦးအဇယ

A.G.T.I(EP)

၁၇၄၇ ဦးဗညေားအ ောင်

၇/ တန(နင်)၀၈၈၃၆၅ ဦးစးတင်

B.E(EP)

၁၇၄၈ ဦးဇင်

၁၃/

B.E(EP)

်ပင်လင်း

စး

၁၇၄၉ ဦး န်းမမင်အ ောင်

၈/မ

န(နင်)၂၅၆၄၂၄

မန(နင်)၀၃၃၂၁၆

မန(နင်)၁၀၄၇၆၁ ဦးသန်းစးအမောင်
န(နင်)၂၉၄၀၉၅

ဦးအ းနင်

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EC)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၇၅၀ ဦးမပည်စအ

ော်

၈/ဆ န(နင်)၀၈၈၁၇၃

၁၇၅၁ အ ေါ်ဇောဇောလင်း
၁၇၅၂ အ ေါ် သက

၅/ဆလ

ြန်ဖ ျိုး

ဦးစန်အ

အချင်ား

ော်ညွန်

B.E(EC)

ဦးစး

B.E(EC)

၁၇၅၃ ဦးအ ောင်မမင်မမတ်

၁၂/

(နင်)၀၉၃၆၈၈ ဦး င်အမောင်သ

၁၇၅၄ အ ေါ်သဂီအ

၁၄/မမ

(နင်)၁၈၀၁၅၈ ဦးအ

်

ော်အမောင်

B.Tech(EP)

၈/မ

၁၇၅၆ အ ေါ်နနဒာ

၉/မလန(နင်)၁၄၂၁၆၇

ဦးမင်းအ ောင်

B.E(EC)

၁၇၅၇ အ ေါ်မွန်မွန်အ ောင်

၉/သစန(နင်)၁၃၆၃၀၉

ဦးအဇော်အ ောင်ဝင်း

B.E(EP)

၁၇၅၈ အ ေါ်ထ

၁၂/မ

၁၇၅၉ ဦးစည်သူလွင်

ဦးစးဝင်း

B.E(EC)

၁၇၅၅ ဦးအ ောင်မင်းဦး

်ဦး င်

န(နင်)၂၅၈၂၄၃

(နင်)၁၅၀၃၇၂ ဦးအစောထွန်းဝ

A.G.T.I(EC)

B.E(EP)

၁၄/ပသန(နင်)၂၂၁၃၈၇ ဦးမမင်သန်း

B.E(EP)

၉/မထလ(နင်)၂၆၇၄၃၂ ဦးမမင်သန်း

B.E(EC)

၁၇၆၁ ဦးအ စထွန်း

၈/မ

B.E(EP)

၁၇၆၂ ဦး န်အဝဖငမ်း

၁၄/ပသန(နင်)၂၁၆၄၇၉ ဦးစန်းအ း

B.E(EP)

၁၇၆၃ အ ေါ်ဇောမ ည်အ ောင်

၈/ဆ န(နင်)၀၈၅၃၄၃

B.E(EP)

၁၇၆၄ ဦးအ ောင်ဘဘအ

၁၃/နစန(နင်)၀၆၅၃၉၁ ဦးထင်အ ောင်

A.G.T.I(EP)

၁၇၆၅ ဦး ဲ င်မှြူးအ ောင်

၈/မ

A.G.T.I(EC)

၁၇၆၆ ဦးနင်မင်းထွန်း

၁၄/မမ

၁၇၆၇ အ ေါ်သ

၈/မ

၁၇၆၀ ဦးအ ောင် န်အ

ော်

ော်

်ဆနင်

န(နင်)၂၄၈၅၄၉

န(နင်)၂၅၃၇၉၀

ဦးအမောင်အမောင်

ဦးအသောင်းလွင်

ဦးအဇော်အဇော်လွင်

(နင်)၂၇၃၁၉၃ ဦးအ
န(နင်)၀၇၁၃၃၆

ော်နင်

ဦးဝင်းအ း

B.E(EP)
A.G.T.I(EP)

၁၇၆၈ အ ေါ် ေါလီအ ောင်

၉/တတဥ(နင်)၁၁၈၆၇၇ ဦး ီအ ောင်

B.E(EC)

၁၇၆၉ အ ေါ်စမ်းလဲမ ြူ

၉/မဟမ(နင်)၀၃၆၅၁၀

B.E(EC)

၁၇၇၀ အ ေါ် င်ဝေါထွန်း

၁၁/တ

မှတ်ချက်

B.E(EP)

(နင်)၀၈၀၅၃၆ ဦးသန်းအဆောင်

၉/မသန(နင်)၁၄၁၂၅၆

ော်

ပညာအ ည်

အဘအမည်

ဦးအဇော်ဝင်း

န(နင်)၀၉၁၀၂၃ ဦးတင်ထွန်း

B.E(EP)

၁၇၇၁ အ ေါ် င်ပွင်မ ြူ

၈/ န (နင်)၁၀၆၁၀၁

ဦးတင်စး

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၇၇၂ အ ေါ်ဝင်းပပ ူး

၈/မဘန(နင်)၁၁၁၄၂၈

ဦးတး

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၈/ မန(နင်)၁၃၄၇၄၉

ဦးအ

B.Tech(EP)

ဝန်ထမ်း

၁၇၇၃ ဦးသ

်နင်အ

ော်

ော်အ ွှေ
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၇၇၄ အ ေါ်သီ

၇/တငန(နင်)၁၇၆၇၀၂

၁၇၇၅ အ ေါ်ဇောမ ည်ဖ ျိုး

၉/တ

၁၇၇၆ အ ေါ် အ ွှေစင်ထွန်း

၈/မ

၁၇၇၇ အ ေါ်သဉ္ဇော င်

အဘအမည်
ဦးစန်းယ

၈/တတ

ဦးသ

် င်

B.E(EC)
B.E(EP)

၁၇၇၈ အ ေါ်ဝင်း သဇင်ဖ ျိုး ၈/တတ

(နင်)၁၈၉၄၁၈ ဦးဝင်းလွင်မ ျိုး

B.E(EC)

၁၇၇၉ အ ေါ်နွယ်နီအ ောင်

၉/နထ

(နင်)၁၉၇၉၈၀ ဦးအ

၁၇၈၀ အ ေါ် သနတာအ

၅/ထ န(နင်)၀၈၁၁၄၁

ဦးအ

ော်အ

ော်သူ

A.G.T.I(EC)

ော်သင်း

B.E(EC)

၁၇၈၁ ဦး င်ဇလ န်း

၄/တတန(နင်)၀၅၈၀၈၃ ဦးအပေါင် န်

၁၇၈၂ အ ေါ်သဉ္ဇောအ ောင်

၇/မညန(နင်)၀၇၂၆၉၄

ဦးတင်အ ောင်

B.E(EP)

၁၇၈၃ အ ေါ် ီဇင်ဘော န်းလ န်

၄/မတပ(နင်)၀၄၂၀၉၅

ဦးဆင် လ န်

B.E(EP)

၁၇၈၄ ဦးမ ျိုးမင်းလတ်

၁၀/မလမ(နင်)၂၂၄၀၅၁ ဦးဝင်း ျို

B.E(EP)

၁၇၈၅ အ ေါ်အထွးအထွးအ ောင်

၉/ဝတန(နင်)၁၆၀၆၁၉

B.E(EC)

ဦးအ

မ်း

ော်အဆွ

B.E(EP)

၁၇၈၆ အ ေါ်သဉ္ဇောဝင်း

၁၄/ဟသတ(နင်)၂၇၇၄၁၅ ဦးစန်ဝင်း

B.E(EP)

၁၇၈၇ အ ေါ်သနတာဦး

၁၄/ဇလန(နင်)၁၂၂၉၉၅ ဦးအ းဦး

B.E(EP)

၁၇၈၈ ဦးပင်စးသူ

၁၁/ပဏတ(နင်)၀၅၆၁၉၉ ဦးအ

၁၇၈၉ အ ေါ်သမ်ဇောနည်အဇော်
၁၇၉၀ အ ေါ် ွှေန်းလဲအ

ော်

၁၇၉၁ ဦးဇင်မင်းထွန်း

ော်ဟန်

၁၄/ဇလန(နင်)၁၁၉၀၂၀ ဦးအဇော်မင်းဦး
၉/မ န(နင်)၂၅၈၆၉၃

ဦးအ

ော်ဝင်းသန်း

A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)

၅/တဆန(နင်)၁၄၁၅၅၉ ဦးစးဝင်း

B.E(EP)

၈/မဘန(နင်)၁၄၆၇၂၄

ဦးဝဏဏ

G.T.I(EP)

၈/မဘန(နင်)၁၁၉၃၆၂

ဦးညွန်အ း

B.E(EP)

၁၇၉၄ အ ေါ်အမလမ်းဦး

၅/မ

ဦးစန်နင်

B.E(EP)

၁၇၉၅ အ ေါ်စစငယ်

၅/ပလန(နင်)၀၉၈၁၆၉ ဦး င်အမောင်

B.E(EP)

၁၇၉၆ အ ေါ်စနဒီအသောင်းနင်

၁/မ

B.E(EP)

၁၇၉၂ အ ေါ် မမတ်အ
၁၇၉၃ အ ေါ်အ

ော်

ဇင်သန်

၁၇၉၇ အ ေါ် နနဒာပပ

၁၂/တ

န(နင်)၀၆၄၉၀၈

န(နင်)၁၈၃၆၅၃

ဦးအသောင်း င်

န(နင်)၁၇၇၆၆၄ ဦးအ ောင်စး

မှတ်ချက်

B.E(EP)

ော်

ော်

(နင်)၁၈၁၇၀၅ ဦးအ

အချင်ား
A.G.T.I(EC)

န(နင်)၂၁၁၁၁၈ ဦးအ ောင်မမင်
န(နင်)၁၉၈၃၀၇

ပညာအ ည်

A.G.T.I(EC)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၁၇၉၈ အ ေါ် င်စးဦး

၉/နထ

(နင်)၁၇၈၆၆၀ ဦးအ းအမောင်

B.E(EP)

၁၇၉၉ အ ေါ်အနွးအနွး င်

၁၂/မ

(နင်)၁၄၆၂၂၇ ဦးအ ောင်အ ောင်

B.E(EC)

၁၈၀၀ ဦးစးထ

၁/ဟပန(နင်)၀၁၇၀၃၉

ဦးစးနင်

B.E(EC)

၈/ပ န(နင်)၁၁၄၄၂၅

ဦးအ ောင်ဆန်းဦး

B.E(EP)

ည်အစော

၈/နမန(နင်)၁၉၅၈၀၆

ဦးတင်ဝင်း

၁၈၀၃ အ ေါ် င်သင်းသင်းစီ

၈/သ န(နင်)၀၈၅၄၃၈

ဦးအ

၁၈၀၄ ဦး န်မင်းညျို

၁၄/

်ဦး

၁၈၀၁ အ ေါ် င်စမွန်
၁၈၀၂

အ ေါ် င်က

ည်က

၁၈၀၅ အ ေါ်အမမမတ်မွန်
၁၈၀၆ ဦးသွင်သွင်အ ောင်

A.G.T.I(EP)

ော်ဝင်း

န(နင်)၁၄၆၂၅၉ ဦးအ ောင်မမင်အစော

၉/မ န(နင်)၂၂၄၆၇၅
၉/မထလ(နင်)၃၂၁၁၆၉
န(နင်)၂၂၂၉၃၅

A.G.T.I(EP), B.Sc(Maths;)

B.E(EP)

ဦးဘးအ း

B.E(EP)

ဦးအမောင်အမောင် ( )စန်လှ

B.E(EP)

ဦးလှိုင်အ

B.E(EC)

၁၈၀၇ အ ေါ်စမမတ်မမတ်လှိုင်

၈/မ

၁၈၀၈ အ ေါ်သဲနလွင်

၈/မတန(နင်)၀၅၅၁၃၂

ဦးစန်းလွင်

B.E(EC)

၁၈၀၉ အ ေါ်ပး ဇင်ဝင်းမမင်

၅/မ န(နင်)၂၇၈၉၇၀

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EC)

ော်

၁၈၁၀ ဦးအ ောင်မင်းသူ

၉/မထလ(နင်)၂၇၉၄၉၀ ဦးအသောင်းတင်

B.E(EP)

၁၈၁၁ အ ေါ်ဖ ျိုးဖ ျိုးအဝ

၉/

B.E(EP)

၁၈၁၂ ဦးအ ောင်မးဟန်း

၉/သစန(နင်)၁၈၀၇၀၁

ဦးညွန်လှိုင်

A.G.T.I(EP)

၁၈၁၃ အ ေါ်စလှိုင်ဝင်း

၅/ ဥတ(နင်)၀၉၆၆၂၀

ဦးမင်းနင်

A.G.T.I(EP)

၁၈၁၄ အ ေါ် င်မောလောမမင်

၁၁/ဂမန(နင်)၀၃၈၄၁၇ ဦးမမင်တင်

၁၈၁၅ အ ေါ်ဆသဉ္ဇောဟန်

၈/သ န(နင်)၁၀၁၈၆၀

ဦးအ

၁၈၁၆ အ ေါ် သဉ္ဇောဖ ျိုး

၈/သ န(နင်)၀၉၃၈၃၂

ဦးစးနင်

၁၈၁၇ ဦးမ ျိုးမင်းသန်

၉/ဝတန(နင်)၂၀၄၄၂၈

ဦးမး

B.E(EC)

၁၈၁၈ ဦးနင်စးလင်း

၅/စ

ဦးမမင်စန်းဦး

B.E(EP)

၁၈၁၉ အ ေါ် နနဒာသန်းမမင်

၉/မတ (နင်)၁၅၄၆၆၅

ဦးသန်းမမင်

B.Tech(EP)

၁၈၂၀ အ ေါ်အ းဖငမ်း န်

၈/မဘန(နင်)၁၀၇၅၀၇

ဦး န်းစး

B.E(EP)

၁၈၂၁ အ ေါ်အ းသဉ္ဇောဖငမ်း

၁၂/လမန(နင်)၁၅၀၄၁၉ ဦးတင်မမ

ပတ(နင်)၂၇၂၈၁၉ ဦးစးအမောင်

န(နင်)၂၃၃၄၂၆

မှတ်ချက်

ော်လင်း

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EC), B.Sc(Maths;)
A.G.T.I(EC), Final(Maths;)

B.Tech(EC)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၈၂၂ အ ေါ်အ းအ းအထွး

၅/ ဘန(နင်)၂၀၂၉၈၈

၁၈၂၃ အ ေါ်မပည်စဖငမ်း

၉/မထလ(နင်)၃၂၀၄၇၁ ဦးအ းအ ောင်

၁၈၂၄ ဦးအသောင်းထ
၁၈၂၅ ဦး ောဇောအ

်စး

ော်

ပညာအ ည်

အဘအမည်

အချင်ား

ဦးအ း

B.E(EC)
B.E(EP)Q

၁၁/စတန(နင်)၁၀၆၇၃၇ ဦးထွန်းဝင်း

A.G.T.I(EP)

၉/ မဇ(နင်)၀၃၈၁၁၄

ဦးမမအ း

B.E(EC)

၁၈၂၆ အ ေါ်နီလောဝင်းအဇော်

၈/ပ

(နင်)၂၇၇၆၆၉

ဦးဝင်းအဇော်

B.E(EP)

၁၈၂၇ အ ေါ်အထွးအထွးမွန်

၈/ပ

(နင်)၂၅၇၅၂၇

ဦးအ ောင်အဇော်ဦး

B.E(EP)

၁၈၂၈ အ ေါ်အ းမောစး

၅/

ဘလ(နင်)၂၀၂၄၅၃ ဦးမမင်သန်း

၁၈၂၉ ဦးဘန်းထ ်အဝယဖ ျိုး

၅/စ

န(နင်)၂၃၀၆၅၅

၁၈၃၀ အ ေါ်ပး မ ြူ

၈/ပ

B.E(EC)

ဦးစီစီ

B.E(EC)

(နင်)၂၇၂၄၂၉

ဦးသန်းနင်

B.E(EP)

၈/ပ

(နင်)၃၀၄၃၉၄

ဦးသန်ဇင်

B.E(EP)

၁၈၃၂ အ ေါ်အမသူဝင်း

၈/ပ

(နင်)၂၇၈၁၈၃

ဦးဉောဏ်ထွန်း

B.E(EP)

၁၈၃၃ အ ေါ်

၈/ န (နင်)၁၅၂၇၅၇

ဦးအ းပင်

B.E(EC)

၁၈၃၄ အ ေါ်အ းမမအ ောင်

၉/ မဇ(နင်)၀၆၇၃၁၉

ဦးထန်အ ောင်ဝင်း

B.E(EP)

၁၈၃၅ အ ေါ်ဆူး ဖငမ်း

၁/မညန(နင်)၁၈၄၁၄၉

ဦးအဇော်မ ျိုးနင်

၁၈၃၆ ဦးလင်းလင်းအ ောင်

၁၁/

၁၈၃၁ အ ေါ်သ

်သ

်အဆွ

မွန်

န(နင်)၁၀၄၉၀၂ ဦးအမောင်ထွန်းက

A.G.T.I(EC)
ွယ်

B.E(EC)

၁၈၃၇ အ ေါ်သမ် တနာ

၉/ငဇန(နင်)၀၉၃၉၀၉

ဦး င်အမောင်သန်း

A.G.T.I(EP)

၁၈၃၈ ဦးအ

၉/ညဥန(နင်)၂၄၅၃၉၂

ဦးသဂဲ

A.G.T.I(EC)

၁၈၃၉ အ ေါ်စမမတ်လှိုင်

၈/ စ

(နင်)၁၈၉၁၀၂

ဦးအ

၁၈၄၀ အ ေါ်သန်းသန်းစး

၈/ စ

(နင်)၂၂၁၃၅၄

ဦးစး

B.E(EC)

၁၈၄၁ ဦး င်ဇင်ထွန်း

၉/ မဇ(နင်)၀၄၅၇၅၃

ဦးမ ျိုးမမင်

B.E(EP)

၁၈၄၂ အ ေါ် စ်ဆသူဇော

၁၂/ စန(နင်)၂၀၈၀၄၆ ဦးအ

၁၈၄၃ ဦးဘဘထ

၁၂/

ော်မ ျိုးသူ

်

ော်အ

ော်ဆန်း

န(နင်)၀၇၅၈၈၉ ဦးအနာ်လော
ယ(နင်)၀၀၃၉၃၄

မှတ်ချက်

B.E(EC)

B.E(EP)
B.E(EC)

၁၈၄၄ အ ေါ်နှင်းနန

၁/

ဦးအ ောင်

B.E(EC)

၁၈၄၅ အ ေါ်စမွန်ဖ ျိုး

၁၄/မ ပ(နင်)၂၇၇၉၁၀ ဦးအစောအ ွှေ

B.E(EC)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၈၄၆ အ ေါ်အ း မ်းအမ

၉/စ

၁၈၄၇ အ ေါ်အဝအဝထ

၅/

်

၁၈၄၈ အ ေါ်သူသူ ဟန်
၁၈၄၉ အ ေါ်ထ

်ထ

အချင်ား

တ(နင်)၁၀၃၆၇၀ ဦးမ ျိုးမမင်

B.E(EP)

လတ(နင်)၁၂၀၅၈၅ ဦးအ ောင်မမင်

B.E(EP)

၉/မထလ(နင်)၂၇၆၉၉၁ ဦးဆဲ ်ဆ
ဦးဝင်းလွင်

၁၈၅၀ ဦးမ ျိုးမမင်ဦး

၈/မလန(နင်)၀၉၄၁၂၈

ဦးမမအသောင်း

၁၈၅၁ ဦးအ ောင်အဇယ ောမင်း

၉/မထလ(နင်)၂၉၄၂၃၂ ဦးအ းဝင်း

B.E(EC)

၁၈၅၂ ဦးအ

၅/ဝလန(နင်)၁၅၁၇၂၈

ဦးသန်းထွန်းမမင်

B.E(EP)

၁၈၅၃ အ ေါ်ဇင်ဇင်ထွန်း

၅/ဝလန(နင်)၁၆၁၀၂၀

ဦးသန်းထွန်း

B.E(EC)

၁၈၅၄ ဦးအ

၈/မ

ဦးစးဝင်း

B.E(EP)

်အ ောင်

ော်လင်းထွန်း

၁၈၅၅ အ ေါ်သဂီထွန်း

န(နင်)၂၃၉၅၁၄

A.G.T.I(EC)
B.E(EC)

၁၂/သ န(နင်)၁၄၂၁၂၃ ဦးနင်ဝင်း

B.E(EP)Q

၁၈၅၆ အ ေါ်ပးအဟမောန်အဇော်

၈/ မန(နင်)၂၀၉၆၂၈

ဦးအ ောင်အဇော်ဝင်း

B.E(EP)

၁၈၅၇ အ ေါ် င်ထ ်ထ ်စး

၈/စလန(နင်)၁၈၆၁၇၂

ဦးအသောင်းညွန်

B.E(EP)

၁၈၅၈ ဦးမပည်ဖ ျိုးအ ောင်

၈/ မန(နင်)၁၉၈၉၆၉

ဦး င်အမောင်သန်း

၁၈၅၉ ဦးအ

ော်ထ

်အ ောင် ၁၂/ထတပ(နင်)၀၉၅၂၅၄ ဦးအ

A.G.T.I(EP)

ော်ဖငမ်း

B.E(EC)

၁၈၆၀ အ ေါ်အမဟန်အထွး

၉/မထလ(နင်)၃၂၃၇၁၅ ဦးအမောင်အမောင် င်

B.E(EP)

၁၈၆၁ အ ေါ်ဖငမ်းဆအဝ

၉/လဝန(နင်)၂၃၆၈၈၁

B.E(EP)

၁၈၆၂ အ ေါ်အဝနှင်း င်

၈/မလန(နင်)၀၈၈၃၀၇ ဦးမမင်အဝ

၁၈၆၃ အ ေါ်စန်းစန်းအ း

၈/ဆ န(နင်)၀၇၉၅၁၄

ဦးအမောင်စန်း

B.E(EP)

၁၈၆၄ အ ေါ်ဖ ျိုးမမတ်မမတ်မမင်

၈/ပ န(နင်)၁၀၇၂၉၉

ဦးသ ဲ

B.E(EP)

၁၈၆၅ အ ေါ် င်မ ျိုးအဝ

၈/ဂဂန(နင်)၀၉၄၄၅၈

ဦးတင်မမင်

B.E(EC)

၁၈၆၆ အ ေါ်အမသဉ္ဇောလင်း

၁၂/ ဂမ(နင်)၀၃၈၂၆၀

ဦးစန်မမင်

B.E(EP)

၁၈၆၇ အ ေါ် င်စလင်း

၁၂/ ဂမ(နင်)၀၂၅၉၅၇

ဦးအမောင်အမောင်က

၁၈၆၈ အ ေါ်သမ်သဉ္ဇောဦး

၅/

၁၈၆၉ ဦး ဲအမောစီလောလ်လ န် ၅/

မှတ်ချက်

B.E(EP)

၉/ပမန(နင်)၂၃၆၄၂၀

ော်သ

်ဝင်း

ပညာအ ည်

အဘအမည်

ဦးညွန်ဝင်း

B.Tech(EC)

ည်

B.E(EP)

လထ(နင်)၂၀၄၁၀၅ ဦးအ းအမောင်

B.E(EP)

လထ(နင်)၁၉၄၉၄၈ ဦးလောလ်အထောင်ထန်း

B.E(EP)
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အမည်

၁၈၇၀ အ ေါ်ထ

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်
်ထ

်ဝင်း

၅/ ဥန(နင်)၀၉၄၉၉၆

ဦးအပေါဟန်

၁၈၇၁ အ ေါ်ဝင်းစ င်

၅/

၁၈၇၂ ဦးအဝဖ ျိုးဦး

၅/ယမပ(နင်)၀၈၉၀၄၃

ဦးမမအစော

၅/မ န(နင်)၂၇၀၅၇၇

ဦးအ

၁၈၇၃ အ ေါ်နှင်းသနတာအ

ော်

သန(နင်)၀၉၆၈၇၈ ဦးက

၁၈၇၄ ဦးအ ောင်မ ျိုး

၉/မထလ(နင်)၃၂၁၀၆၆ ဦးအ

၁၈၇၅ အ ေါ်နှင်းယအဝ

၉/ မဇ(နင်)၀၄၁၇၈၅

၁၈၇၆ အ ေါ်အဆွ င်မမတ်

၅/ဝလန(နင်)၁၇၈၆၄၈

၁၈၇၈ အ ေါ်စးစးစ

၉/

၁၈၇၉ ဦး ော

၈/ဂဂန(နင်)၁၀၆၇၁၄

၁၈၈၀ ဦးအ

ော်ဆန်းဦး

အချင်ား

B.E(EP)
B.Tech(EP)
B.E(EP)

ော်အ း

B.Tech(EP)

ဦးညီအမောင်

ဦးသန်းအထွး

ပတ(နင်)၂၄၂၃၇၃ ဦးညွန်အ ွှေ
ဦးနင်နင်အ ောင်

၅/တဆန(နင်)၁၄၅၅၈၂ ဦးတင်မး

B.E(EC)
B.Tech(EP)
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)

၁၈၈၁ အ ေါ်တင်တင်အ း

၅/ ဥန(နင်)၁၀၆၁၂၇

ဦးအ

၁၈၈၂ ဦးလင်းထ

၅/ ဘန(နင်)၂၁၇၆၄၈

ဦးဝင်းအဆွ

၁၈၈၃ အ ေါ် င်မောအ း

၉/လဝန(နင်)၂၃၁၃၀၅

ဦးအစောအ ောင်

B.E(EP)

၁၈၈၄ အ ေါ်စမောဝင်း

၉/မထလ(နင်)၂၇၅၇၉၂ ဦးအ ောင်ဝင်း

B.E(EP)

၁၈၈၅ အ ေါ် င်အထွးဦး

၅/ဝလန(နင်)၁၇၅၃၃၇

B.E(EP)

်

၁၈၈၆ အ ေါ်နှင်းယက

ျိုင်

၁၈၈၇ ဦးညီညီအဝ

၈/တတ

၁၈၈၈ အ ေါ် င်စန်းအဝ

၉/နထ

၁၈၈၉ အ ေါ်မးနှင်းမ ြူ

၅/

ဦးထီသန်း

(နင်)၁၈၉၄၁၅ ဦးလှက

၅/မ န(နင်)၂၆၀၉၉၆

ော်အဆွ

B.E(EP)
A.G.T.I(EP)

ျိုင်

B.E(EP)

ဦးတင်အဝ

B.E(EC)

(နင်)၁၅၃၄၃၅ ဦးအ

ော်မမင်

လန(နင်)၀၅၉၉၄၄ ဦးစးဝင်း

B.E(EP)
B.E(EC)

၁၈၉၀ အ ေါ်ထ ်ထ ်မးဝင်း

၅/ ဥန(နင်)၁၀၀၃၉၁

ဦးအ ွှေလး

B.E(EP)

၁၈၉၁ အ ေါ်ထ

၉/

ဦးဝင်း င်

B.Tech(EC)

်ထ

်ဝင်း

ဇ(နင်)၀၂၇၁၂၁

၁၈၉၂ အ ေါ် င် စ်စအထွး

၉/နထ

(နင်)၁၆၀၅၈၅ ဦးသန်းအဆွ

၁၈၉၃ အ ေါ်အလးနအ ောင်

၁၂/သ န(နင်)၁၃၈၉၂၁ ဦးတင်အ း

မှတ်ချက်

B.Tech(EP)

ော်မမင်

၁၁/ဘသတ(နင်)၀၂၇၂၁၉ ဦးအမောင်အ း မ်း

၁၈၇၇ အ ေါ် တီဖ ျိုးအဝ

ောဖ ျိုးအဝ

ည်စန်

ပညာအ ည်

B.E(EC)
B.Tech(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၈၉၄ အ ေါ်သမ် ေါလီထ
၁၈၉၅ အ ေါ်သဲသဲအ ောင်
၁၈၉၆ အ ေါ်

အဘအမည်

ဖငမ်း

် ၁၂/တ
၅/စ

န(နင်)၁၆၇၄၂၂ ဦးဝင်းညွန်
န(နင်)၂၃၈၄၈၇

၅/ဆလ

ဦးမမင်အဝ

B.E(EP)

၉/ငသ (နင်)၀၀၉၂၆၆

၁၈၉၉ အ ေါ်ထူးထူးလှိုင်

၁၂/ စန(နင်)၁၉၆၄၅၂ ဦးသန်းလှိုင်
၉/ပမန(နင်)၂၂၆၃၅၅

၁၉၀၂ ဦး င်အဇော်ထ

၁၄/
်

၁၉၀၃ အ ေါ် င်နှင်းဆီ

B.E(EP)

န(နင်)၀၈၈၃၂၁ ဦးသန်းအဇော်

၁၈၉၈ အ ေါ်စန်းမောလောစး

ဦးက

ဦးအ

ည်ဝင်းအမောင်

ော်မမင်

န(နင်)၁၃၃၁၇၃ ဦးထွန်းအ ှောင်း

B.E(EP)
B.E(EP)
B.E(EC)
A.G.T.I(EP)

၅/မ န(နင်)၂၆၃၅၀၀

ဦးမမင်အဇော်

B.Tech(EP)

၈/ န (နင်)၁၃၂၉၀၄

ဦးတင်ထွန်း

B.Tech(EP)

ဆန(နင်)၁၅၈၄၅၆ ဦးမမအသောင်းဝင်း

၁၉၀၄ အ ေါ်သင်းနအ း

၉/

၁၉၀၅ အ ေါ်စမပည်အ ွှေဇင်

၉/တသန(နင်)၁၈၆၅၂၆ ဦးဆန်းဝင်း

B.E(EP)

၁၉၀၆ ဦးထွန်းထွန်းလှိုင်

၅/စ

B.E(EP)

၁၉၀၇ အ ေါ်ယဉ်နွယ်ဝင်း

၉/

၁၉၀၈ အ ေါ်နန်းပန်းအမး

၁၃/ပလန(နင်)၀၉၅၅၀၁ ဦးဘဟန်

B.E(EP)

၁၉၀၉ အ ေါ်နန်းအဟောင်

၁၃/ပလန(နင်)၀၉၃၆၅၈ ဦးသန်းဦး

B.E(EP)

၁၉၁၀ အ ေါ် င်ထေားတင်

၅/

B.E(EP)

၁၉၁၁ အ ေါ်ဇင်မးအ း

၉/တသန(နင်)၂၁၆၆၉၀ ဦးတင်မမင်

န(နင်)၂၅၁၂၄၀

ဦးသန်းထွန်း

ပတ(နင်)၂၃၃၇၆၁ ဦးဝင်းသန်း

လထ(နင်)၂၁၅၂၁၉ ဦးအမောင်သန်း

B.E(EP)

B.E(EC)

B.E(EP)

၁၉၁၂ အ ေါ်ဇင်မောဦး

၇/ ဥန(နင်)၁၆၀၃၄၅

ဦးဝင်းလွင်

B.E(EP)

၁၉၁၃ အ ေါ် စ် စ်အဇော်

၉/ဝတန(နင်)၁၈၃၇၈၈

ဦးအမောင်အငွ

B.E(EC)

၁၉၁၄ အ ေါ်အဟမွန်ဖ ျိုး

၅/ ဥတ(နင်)၀၉၅၉၆၂

ဦးအမောင်လွင်

B.Tech(EC)

၁၉၁၅ အ ေါ်သဉ္ဇောနွယ်

၈/ပ န(နင်)၁၂၁၁၉၃

ဦးစးညွန်

B.E(EP)

၁၉၁၆ အ ေါ် င်ဇောမ ည်ဖ ျိုး

၉/ဝတန(နင်)၁၉၅၀၄၄

ဦးသန်းစး

B.E(EP)

၁၉၁၇ အ ေါ်

၉/ မစ(နင်)၀၄၅၃၃၈

ဦးအ ှောင်

်မမတ်မွန်

မှတ်ချက်

B.E(EC)

B.E(EP)

၂/လ

၁၉၀၁ အ ေါ်နန်းပးဥ

အချင်ား

(နင်)၀၉၁၃၈၉ ဦးသန်းထွန်း

၁၈၉၇ အ ေါ် င ူး

၁၉၀၀ အ ေါ်သင်းသင်း

ပညာအ ည်

A.G.T.I(EP), B.Sc(Chem;)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၉၁၈ အ ေါ်သီ မပည်စ

၈/ပ

(နင်)၂၆၀၆၁၂

၁၉၁၉ အ ေါ်နွယ်နီမမတ်စ

၉/ပမန(နင်)၁၉၈၄၆၁

အဘအမည်

ပညာအ ည်
အချင်ား

ဦးစးမမင်

B.E(EP)

ဦးတင်ထွန်း

B.E(EC)

၁၉၂၀ ဦးအ ောင် န်အဇော်

၁၀/သထန(နင်)၁၈၉၃၉၀ ဦး င်အဇော်

B.E(EC)

၁၉၂၁ အ ေါ်ဝတ် ည်စး

၈/တတ

B.E(EP)

၁၉၂၂ အ ေါ်မမဇောလီ

၅/

၁၉၂၃ အ ေါ်အ

သီလွင်

(နင်)၁၇၈၆၄၄ ဦးအ ောင်နင်စး

ဘလ(နင်)၂၀၃၉၄၂ ဦးအဇော်မင်းထွန်း

၅/မ န(နင်)၂၄၉၃၅၇

B.E(EP)

ဦးအဇော်လွင်

B.E(EP)

၁၉၂၄ ဦးစည်သူထွန်း

၇/လပတ(နင်)၁၄၈၆၃၆ ဦးမမင်ထွန်း

B.E(EP)

၁၉၂၅ အ ေါ်သ ်ထေားသူဇော

၁၂/မဂ (နင်)၁၇၈၆၄၆

ဦးဝဏဏစး

B.E(EP)

၉/မ န(နင်)၂၄၄၅၀၂

ဦးမမင်အ ွှေ

A.G.T.I(EP)

၁၉၂၆ ဦးဖ ျိုးအဝမမင်
၁၉၂၇ အ ေါ်ဇင်မောမမင်

၉/မထလ(နင်)၂၉၁၃၄၃ ဦးညွန်အဝ

B.E(EC)

၁၉၂၈ အ ေါ်အဝမမတ်ဇင်

၁၂/ဥ

B.E(EP)

၁၉၂၉ အ ေါ်ဇင်မောဝင်း

၉/မလန(နင်)၁၃၈၄၀၅

ဦးသန်းဝင်း

B.E(EP)

၁၉၃၀ အ ေါ်ဝင်ဝေါဝေါမ ျိုး

၁၂/မဂ (နင်)၁၅၃၆၅၆

ဦးမ ျိုးညွန်

B.Tech(EP)

၈/မသန(နင်)၁၃၈၆၁၅

ဦးသန်းထ

၉/ညဥန(နင်)၂၃၅၁၂၄

ဦးအ းသန်း

၁၉၃၁ ဦးအဇယ ောမင်းထ
၁၉၃၂ ဦးနင်မင်းထ

်

်

မ(နင်)၂၂၄၂၃၉

ဦးအ

ော်စးသန်း

်

A.G.T.I(EC)
A.G.T.I(EP)

၁၉၃၃ အ ေါ်လွင်လွင်ဦး

၉/

၁၉၃၄ အ ေါ်အ းမော

၈/ လန(နင်)၁၉၁၆၂၃

ဦးသောဦး

B.E(EP)

၉/ညဥန(နင်)၁၉၄၂၀၂

ဦးသန်းအ ောင်

B.E(EP)

၁၉၃၆ အ ေါ်လှလွန်းသူ

၅/ ဥတ(နင်)၀၉၅၉၅၃

ဦးအစောအမောင်

B.E(EC)

၁၉၃၇ ဦးအ ောင်မ ျိုးသန်

၅/စ

ဦး င်မမင်အ ောင်

၁၉၃၅ အ ေါ်ဖ ျိုးသီ က

ွယ်

ပတ(နင်)၂၆၄၇၃၈ ဦးအ ောင်ထန်

န(နင်)၂၂၁၉၈၀

၁၉၃၈ ဦးအဇော်ဇင်ထွဋ်

၁၄/

၁၉၃၉ အ ေါ်မ ျိုးမမတ်နနဒာ

၁၄/ဝ မ(နင်)၂၄၀၇၉၉

ဦးအ

၁၉၄၀

၈/ဆ န(နင်)၀၇၇၁၅၈

ဦးအ း င်

အ ေါ်ဟန်က

ည်က

ည် ှန်

၁၉၄၁ ဦးဉောဏ်လင်းထ

ပန(နင်)၂၃၄၀၅၅ ဦးသန်းထွန်း
ော် င်

် ၁၄/ပစလ(နင်)၀၅၂၃၁၀ ဦးတင်အဇော်

မှတ်ချက်

B.E(EP)

A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၉၄၂ ဦးနင်းနင်း
၁၉၄၃ ဦး မ်းမင်းလူ
၁၉၄၄ အ ေါ်

သမ်

၁/ဟပန(နင်)၀၁၆၉၂၉

အဘအမည်
ဦးသန်းနင်

၁၃/လလန(နင်)၀၉၅၀၄၆ ဦးအ
၉/ညဥန(နင်)၂၁၁၂၈၀

ပညာအ ည်
အချင်ား
A.G.T.I(EP)

ော်အဆွဦး

A.G.T.I(EP)

ဦးထွန်းထွန်းဦး

B.Tech(EP)

၁၉၄၅ အ ေါ်အဟမောဖ ျိုး

၉/

၁၉၄၆ အ ေါ်ငယ်ငယ်သန်ဇင်

၉/သစန(နင်)၁၄၈၆၂၅

ဦးသန်ဇင်

B.E(EC)

၁၉၄၇ အ ေါ်သီ အဝစး

၈/ မန(နင်)၁၆၆၈၄၇

ဦးသန်းစး

B.E(EP)

၁၉၄၈ ဦးအ

ော်အဝလွင်

ပတ(နင်)၂၂၈၀၄၄ ဦးအ

၉/တ

ော် င်

B.E(EP)

န(နင်)၂၁၇၆၆၅ ဦးမော န်

A.G.T.I(EP)

ဆန(နင်)၁၉၀၇၈၅ ဦးသန်းဝင်း

A.G.T.I(EC)

၁၉၄၉ ဦးမင်း န်မငေား

၉/

၁၉၅၀ ဦးအဇော်မ ျိုးသန်

၇/ပ တ(နင်)၀၇၇၉၀၁ ဦးအ ောင်မမင်

A.G.T.I(EP)

၁၉၅၁ ဦးအ း မ်း

၈/ပ န(နင်)၁၂၀၄၅၁

ဦးအမောင်အမောင် ျို

B.E(EP)

၁၉၅၂ အ ေါ်ဝင်းပပအ ောင်

၁၂/ ဂ (နင်)၀၁၅၁၂၉

ဦးအ ောင်လွင်

B.E(EP)

၁၉၅၃ အ ေါ်သီတောအ း

၅/တဆန(နင်)၁၃၀၃၄၂ ဦး န်းအမောင်

B.E(EP)

၁၉၅၄ ဦးထ

်နင်မမင်

၉/မ န(နင်)၂၄၄၅၀၃

ဦးမမင်အ ွှေ

၁၉၅၅ အ ေါ် ဇင်ဖ ျိုး

၉/မ န(နင်)၂၇၆၃၆၁

ဦးအဇော်သန်း

A.G.T.I(EC)

၁၉၅၆ အ ေါ်သန်မ ြူစင်

၈/ န (နင်)၁၄၁၄၆၂

ဦးစင်းအ

A.G.T.I(EP)

B.E(EC)

ော်အ း

၁၉၅၇ ဦးစင်းထ ် ော ော ၁၃/လ န(နင်)၁၅၁၀၇၉ ဦးညွန်ဝင်း

B.E(EP)

၁၉၅၈ ဦးသန်းအဇော်ဝင်း

၉/မသန(နင်)၁၂၆၆၂၀

ဦးအ ောင်အ

၁၉၅၉ အ ေါ် မ ြူဝင်း

၉/မ န(နင်)၂၂၄၆၀၀

ဦးအ ောင်ဝင်း

B.E(EP)

၁၉၆၀ ဦးထွန်းလှ

၉/၀တန(နင်)၁၉၅၅၂၃

ဦးဝင်းအ ွှေ

B.E(EC)

၁၉၆၁ အ ေါ်မမဝင်း

၅/ ဘန(နင်)၂၂၆၃၅၀

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EP)

၁၉၆၂ အ ေါ် သဉ္ဇောအမောင်

၈/မ

ဦးတင် ှန်

A.G.T.I(EC)

၁၉၆၃ အ ေါ်စစလွင်

၉/နထ

၁၉၆၄ ဦးအ

၇/သဝတ(နင်)၁၂၄၉၁၈ ဦးအနလင်းညွန်

B.E(EP)

၉/မသန(နင်)၁၄၈၆၄၄

B.E(EC)

ောင်းညွန်သူ

၁၉၆၅ အ ေါ်သင်းသင်းအဝ

န(နင်)၂၄၈၆၉၂

မှတ်ချက်

ော်မမင်

(နင်)၁၈၀၂၅၂ ဦးစးအ ောင်

ဦးအဇော်လတ်

B.E(EP)

B.E(EP)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

၁၉၆၆ အ ေါ်နှင်း ယ် ီဝင်း
၁၉၆၇ အ ေါ်အ းမမတ်ဖ ျိုး

၁၄/

အဘအမည်

န(နင်)၁၀၉၃၉၄ ဦးအ းဝင်း

၅/မ န(နင်)၂၈၈၄၃၇

ဦးသန်းအဆွ

၁၉၆၈ အ ေါ် ဖ ျိုးအဝ

၇/ တန(နင်)၁၁၇၂၁၄ ဦးမမင်အငွ

၁၉၆၉ အ ေါ်အဟမောန်စး

၈/

၁၉၇၀ ဦးသ

်နင်လင်း

၁၉၇၁ ဦးသန်းနွယ်ဦး
၁၉၇၂ အ ေါ်ထ

်ထ

၉/
်လှိုင်

ဦး င်အ ွှေ

ဦးလှ ှင်

၁၉၇၄ ဦးဖ ျိုးထ

၁/မညန(နင်)၁၆၃၆၁၀
၅/

၁၉၇၆ ဦးမ ျိုးနင်ထွန်း

၉/နထ

၁၉၇၇ အ ေါ်အဝဇင်ဦး

၉/တ

လထ(နင်)၂၁၅၅၃၉ ဦး မ် င်းထန်

၁၉၇၈ အ ေါ်နန်းမ ျိုးသနတာဝင်း ၁၃/
၁၉၇၉ ဦးအ

ောင်းအ

၁၉၈၀

်ထ

ဦးအ းအမောင်

B.E(EP)

ည်

B.E(EC)
A.G.T.I(EP)
B.E(EP)
B.E(EP)

န(နင်)၁၉၈၃၇၁ ဦးမမသန်း

B.E(EC)

တန(နင်)၁၃၈၆၄၂ ဦးစန်ဝင်း

B.E(EP)

ဦးသန်းအဇော်

B.E(EP)

၉/မ န(နင်)၂၂၂၂၂၂

ဦးအဇော်မမင်ဦး

A.G.T.I(EP)

၉/ပမန(နင်)၂၃၆၅၂၅

ဦးတင်မး

B.E(EP)

၁၉၈၂ အ ေါ် င်ယဉ်မွန်

၈/မ

ဦးမမင်

B.E(EC)

၁၉၈၃ အ ေါ်မ ြူမ ြူလွင်

၉/ မသ(နင်)၁၄၇၈၁၉

ဦးမ ျိုးလွင်

B.E(EC)

၁၉၈၄ အ ေါ်ယဉ်မင်း င်

၁၃/န တ(နင်)၀၈၃၁၃၀ ဦး င်အမောင်လွင်

B.E(EP)

၁၉၈၅ အ ေါ်အမသူသူ

၉/ညဥန(နင်)၁၉၄၅၅၈

ဦးထွန်းလင်း

B.E(EP)

၁၉၈၆ ဦးအ ောင်းထ ်အဇော်

၉/လဝန(နင်)၂၈၄၈၅၁

ဦးဝင်းအဇော်

A.G.T.I(EC)

၁၉၈၇ ဦးမ ျိုးမင်းသန်း

၉/မသန(နင်)၁၄၁၄၇၁

ဦးဝင်းနင်

B.E(EC)

၁၉၈၈ အ ေါ်အဟမောအ ောင်

၉/ငသ (နင်)၀၀၂၆၀၉

ဦးအ ောင်လွင်ဦး

B.E(EC)

၁၉၈၉ ဦး ောဇောထွန်း

၈/ လန(နင်)၁၄၃၉၀၁ ဦးတင်ထွန်း

အ ေါ်ထ

၁၉၈၁ အ ေါ်

ော် န်

်အဇော်မမင်ဦး

င်

၈/ပ

(နင်)၁၇၈၅၀၂ ဦးမမင်က

B.E(EP)

B.E(EC)

၅/ပလဘ(နင်)၀၈၄၉၉၅ ဦးအ ောင်တင်

၁၉၇၅ ဦးအပေါင် းအထောင်

B.E(EC)

B.E(EP)

၁၉၇၃ ဦးဟန်မ ျိုးအ ောင်
်အမောင်

(နင်)၂၆၀၅၄၁

န(နင်)၂၁၅၁၃၅

မှတ်ချက်

A.G.T.I(EC)

ဆန(နင်)၁၈၀၆၈၁ ဦးဝင်းသန်း

၇/ပမန(နင်)၁၈၂၃၉၅

အချင်ား

B.E(EC)

ထန(နင်)၀၀၂၄၀၅ ဦးလှပ

၉/ မ (နင်)၁၃၃၇၂၀

ပညာအ ည်

B.E(EP)
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အမည်

၁၉၉၀ အ ေါ် င်က
၁၉၉၁ ဦးက

ကတ်အမှတ်
င်း

ည် အ ောင်

၁၉၉၂ ဦးဇွဲမောန် ှန်

၁၂/သ

အဘအမည်

တ(နင်)၁၆၂၆၅၂ ဦးမမတ်

၁၃/လ န(နင်)၁၄၅၂၆၀ ဦးအ

ော်အထွး

၁၃/န န(နင်)၀၇၂၂၇၁

၁၉၉၄ ဦးအတဇောအ ောင်

၁၃/လ န(နင်)၁၈၅၄၀၂ ဦးဝင်းအ ောင်

၁၉၉၅ အ ေါ်သီတောအ ောင်

၁၃/လ န(နင်)၁၂၉၇၆၉ ဦးမင်းညွန်

B.E(EP)

ဦးစင်းင

၁၉၉၇ အ ေါ်အမမမမး

၁၂/ ဂ (နင်)၀၂၀၁၃၃

၁၉၉၈ အ ေါ် င်အ ောစအ ောင်

၈/ လန(နင်)၁၅၆၀၁၈ ဦးအ

၁၉၉၉ ဦးဧ မ်းအ ောင်

၈/စလန(နင်)၁၆၁၄၅၃

၂၀၀၀ ဦးအဇော်ထ

်အ ောင်

၂၀၀၁ ဦး စ်စဝင်း

န(နင်)၂၁၇၉၇၂

ဦးအ

B.E(EP)
B.E(EP)
A.G.T.I(EP)

ော်အ

ော်ဦး

ဦးတင်လှ

B.Tech(EP)

ော်ဝင်း

B.E(EC)

ဦးအမောင်အမောင်မမင်

B.E(EP)

၇/ပမန(နင်)၂၁၂၄၇၃

ဦးမင်းအဇော်ဦး

A.G.T.I(EP)

၉/ပမန(နင်)၁၉၉၈၂၉

ဦး ွန်လှ င်

B.Tech(EC)

၅/တဆန(နင်)၁၂၅၈၁၁ ဦးနးတူး

B.E(EP)

၂၀၀၃ အ ေါ်နှင်းသီ စး

၁၄/ပသန(နင်)၂၂၀၉၃၈ ဦးစးဝင်း

B.E(EC)

၂၀၀၄ အ ေါ် င်ပပလှိုင်

၅/

လတ(နင်)၀၉၃၀၀၂ ဦးအစောထွန်း

B.E(EP)

၂၀၀၅ အ ေါ်နီလောမမင်အ ောင်

၉/

ပတ(နင်)၂၀၉၄၂၀ ဦးဝင်းအ ောင်

B.E(EP)

၂၀၀၆ အ ေါ်စနဒာအ ောင်

၅/

ဘလ(နင်)၂၂၅၅၈၂ ဦးသန်းဝင်း

၅/ ဘန(နင်)၂၄၃၄၁၁

ဦးအ

ော်သန်း

၂၀၀၈ အ ေါ်စစလွင်

၉/ပဘန(နင်)၁၆၆၅၀၁

ဦး င်အမောင် ( )ဦး

၂၀၀၉ အ ေါ်အ းအ းဝင်း

၁၃/န တ(နင်)၀၈၁၇၂၀ ဦးတင်ဝင်း

B.E(EP)

၂၀၁၀ အ ေါ်မ ျိုးသဂီထွန်း

၁၂/ စန(နင်)၂၆၄၈၉၁ ဦးမ ျိုးဝင်း

A.G.T.I(EP)

၂၀၁၁ အ ေါ် ည်မွန်နှင်း

၉/တ

၂၀၁၂ အ ေါ်အမအသွးနီ

၅/ တန(နင်)၀၇၉၆၅၃ ဦးမ ျိုးမမင်

န(နင်)၁၆၈၀၈၅ ဦးအမောင်ညွန်

ဦး န်းအ

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EP)

၂၀၀၇ အ ေါ်ဝေါဝေါသင်း

၉/လဝန(နင်)၂၄၂၁၀၃

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

၂၀၀၂ အ ေါ်အ းသီတောမပည်

၂၀၁၃ အ ေါ် င် င်ဦး

မှတ်ချက်

B.E(EP)

၁၉၉၃ ဦးစင်းဆမ်အမောင်

၈/မ

အချင်ား
B.Tech(EC)

၁၃/မတတ(နင်)၀၀၇၇၁၈ ဦးအမောင်ဝင်း

၁၉၉၆ အ ေါ်မမတ်ဖ ျိုးသူ

ပညာအ ည်

A.G.T.I(EP)
အလး

B.E(EP)

B.E(EC)
B.E(EP)

ော်

B.E(EC)
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အမည်

ကတ်အမှတ်

အဘအမည်

အချင်ား

၂၀၁၄ အ ေါ်မ ျိုးသဂီဦး

၇/တငန(နင်)၂၀၃၈၈၈

၂၀၁၅ အ ေါ်ညမ်းညမ်း

၉/မထလ(နင်)၃၀၉၆၀၉ ဦးသန်အမောင်

၂၀၁၆ အ ေါ်သဉ္ဇောဖ ျိုး

၅/ပလန(နင်)၁၁၃၆၅၆

၂၀၁၇ အ ေါ်ယဉ်မွန်အ ောင်

၉/

ပတ(နင်)၂၆၄၆၁၄ ဦးဝင်းအမောင်

B.E(EP)

၂၀၁၈ အ ေါ်နနအဝ

၅/

နန(နင်)၀၈၉၇၁၉ ဦးမမင်လွင်

B.E(EC)

၂၀၁၉ အ ေါ်သမ်သမ်အ ောင်

၉/

ပတ(နင်)၂၂၅၆၅၅ ဦးအ ောင်အ ွှေ

B.E(EP)

၂၀၂၀ ဦး ဲထွန်းအ

၁၂/ စန(နင်)၂၃၅၁၄၅ ဦး င်အစော

ော်

ဦး င်ဦး

ပညာအ ည်

B.E(EC)

ဦးဝင်းဗလ်

B.E(EC)
A.G.T.I(EC)

B.Tech(EP)

၂၀၂၁ ဦးအ ောင်လှ င်

၁၃/ ငန(နင်)၀၅၃၁၅၃

၂၀၂၂ အ ေါ်အဟမောအနစး

၅/တဆန(နင်)၁၇၆၈၆၃ ဦးမမလင်း

A.G.T.I(EP)

၂၀၂၃ ဦးအစောထွန်း

၉/မလန(နင်)၁၄၃၄၅၁

B.Tech(EP)

၂၀၂၄ ဦးနင်ဝင်း

၃/

ဆ

ဦးဘညွန်

B.E(EC)

ဦးအ းအသောင်း

(နင်)၀၇၄၈၄၅ ဦးသန်းဝင်း

၁/ ဘ (နင်)၀၁၀၃၉၇

ဦး င်လှိုင် င်ဆော ်း

B.E(EP)

၂၀၂၆ အ ေါ်မ ြူမ ြူလှိုင်

၉/ မစ(နင်)၀၆၁၅၅၆

ဦးမမင်အ း

B.E(EC)

၂၀၂၇ အ ေါ် င်အသော်တောထ ်

၈/ န (နင်)၁၃၅၀၀၀

ဦးအ

B.E(EC)

ော်ထူး

န(နင်)၂၄၇၅၃၂ ဦးအ ော်စဘူးပန်း
ည်

B.E(EP)

၂၀၂၉ အ ေါ်အ းသဉ္ဇောအ ောင်

၉/မထလ(နင်)၂၆၅၃၈၁ ဦးအ ောင်က

၂၀၃၀ အ ေါ်အ းသနတာ င်

၁၀/မလမ(နင်)၂၅၃၅၂၀ ဦး င်စး

B.E(EP)

၂၀၃၁ ဦးစည်သူထွန်း

၅/

B.E(EP)

ဘလ(နင်)၂၀၀၂၀၈ ဦးမမင်ထွန်း

B.E(EC)

၂၀၃၂ အ ေါ်အဝအဝမမင်

၈/ပ န(နင်)၁၁၉၆၀၁

ဦးမမင်လှိုင်

၂၀၃၃ ဦးဇလ န်အဘွး

၄/မတပ(နင်)၀၄၁၉၃၇

ဦးဇပေါအမောင်

A.G.T.I(EP)

၂၀၃၄ ဦးအမပထ

၅/ ဥန(နင်)၁၂၁၁၀၀

ဦးမင်းအဇော်

A.G.T.I(EC)

်နင်

၂၀၃၅ ဦးနင်လင်းထွန်း

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

၂၀၂၅ အ ေါ် င်လှိုင်ဇမီ မ်

၂၀၂၈ အ ေါ်အနာ်အမဖ ျိုးအ း ၁၃/တ

မှတ်ချက်

၁၁/သတန(နင်)၀၇၄၈၀၉ ဦးတင်အ ောင်စး

B.E(EC)

B.Tech(EP)

၂၀၃၆ ဦးသီဟဝင်း

၅/မ န(နင်)၂၆၅၅၁၃

ဦးဝင်းမမင်

B.E(EP)

၂၀၃၇ ဦးမပည်ဖ ျိုးသူ

၅/မ န(နင်)၂၆၃၇၅၄

ဦးအငွစး

B.E(EP)
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အမည်

၂၀၃၈ ဦးအဝဖ ျိုးအ

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်
ော်

ပညာအ ည်
အချင်ား

၈/မ

န(နင်)၂၁၉၆၁၂

ဦးအဇော်ဝင်း

B.E(EP)

၂၀၃၉ အ ေါ် င်ပပ

၂/လ

န(နင်)၀၈၀၄၇၉ ဦးသန်းဝင်း

B.E(EP)

၂၀၄၀ အ ေါ်သနတာမး

၅/ ဥတ(နင်)၁၁၀၁၁၁

၂၀၄၁ အ ေါ်စန်းမမင်အ း

၈/တတ

ဦးသန်းအဆွမမင်

(နင်)၁၅၃၀၃၉ ဦးမမအသောင်း

၄/ပလဝ(နင်)၀၇၁၃၄၇

၂၀၄၃ အ ေါ် သနတာဖငမ်း

၉/သပ

၂၀၄၄ အ ေါ်အမသူထ

၁၂/လမန(နင်)၁၄၄၃၂၉ ဦးအ ောင်မင်းလွင်

်

ဦးဘီးဗော

B.E(EC)

၂၀၄၅ အ ေါ်ဝင်းသင်းမမတ်

၈/သ န(နင်)၀၉၈၉၃၃

၂၀၄၆ အ ေါ် င်ဖ ျိုးဖ ျိုးအ

၈/ လန(နင်)၁၆၀၂၆၆ ဦးသန်းအ ောင်

ော်

၂၀၄၇ အ ေါ်အမ ီသင်း

၉/

၂၀၄၈ အ ေါ်သူဇောထွန်း
၂၀၄၉ အ ေါ်လှလှစန်း

ော်လွင်

ပတ(နင်)၂၉၂၂၃၄ ဦးထွန်းထွန်းမမတ်

၉/ပမန(နင်)၁၈၈၃၂၁

ဦးက

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EC)

(နင်)၀၆၄၃၈၆ ဦးဖငမ်းအမောင်

ဦးအ ောင်အ

A.G.T.I(EC)
A.G.T.I(EP)

၂၀၄၂ အ ေါ်အ လီစီ

မှတ်ချက်

ည်အ း

၉/မထလ(နင်)၂၇၁၇၈၂ ဦးဘနီ

A.G.T.I(EC)
B.E(EC)
B.E(EC)
A.G.T.I(EC)
B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၂၀၅၀ အ ေါ်ယဉ်ယဉ်စး

၅/မမန(နင်)၀၇၈၃၀၇

ဦးအ ောင်စး

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၂၀၅၁ အ ေါ်သန်းသန်းစး

၈/ပ

ဦး းမပေား

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၂၀၅၂ အ ေါ်မောလောဝင်း

၈/ လန(နင်)၁၅၃၅၂၈

ဦးအ ောင် စ်

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၂၀၅၃ အ ေါ်ဇင်မောဖငမ်း

၅/စ

ဦးအ ောင်အမောင်း

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

၂၀၅၄ အ ေါ်လဲ ည် ူး

၅/

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

၂၀၅၅ အ ေါ်အနွးနနဒာအ ောင်

၉/ဝတန(နင်)၁၆၇၆၄၀

B.Tech(EP)

ဝန်ထမ်း

(နင်)၂၃၆၂၁၄

န(နင်)၂၃၃၄၄၈

လဝ(နင်)၀၃၈၆၉၂ ဦးစန်မင်း
ဦးစန်အ ောင်

၂၀၅၆ အ ေါ်ဟန်နီ ျို

၈/မမန(နင်)၂၀၂၅၁၄

ဦးသန်း ျို

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၂၀၅၇ အ ေါ်သူဇောလှိုင်

၉/ဝတန(နင်)၁၄၄၀၈၂

ဦးတးလှိုင်

M.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၂၀၅၈ အ ေါ်အထွးအထွး င်

၈/ဂဂန(နင်)၀၉၄၄၅၃

ဦးသန်းအ

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၂၀၅၉ အ ေါ်သူဇောအ
၂၀၆၀

ော်

ဦး ဲလ်အ းဗစ်ဆန်

၂၀၆၁ အ ေါ်ဖ ျိုးအဝ င်

၁၂/ ဂတ(နင်)၀၆၇၇၈၃ ဦး န်းသန်း
န်း

၄/မတပ(နင်)၀၄၀၅၉၉

ဦးဗ

်ဆွန်

၉/မ န(နင်)၁၉၅၈၂၄

ဦးမမင်သန်း

A.G.T.I(EP)
B.E(EC)

ဝန်ထမ်း
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အမည်

၂၀၆၂ အ ေါ်အ

အဘအမည်

ကတ်အမှတ်
သွယ်မး

၇/ တန(နင်)၁၀၆၈၉၆

၂၀၆၃ အ ေါ် င်မပည် င်

ဦး စ်ဝင်း

၁၀/ဘလန(နင်)၁၂၃၆၃၂ ဦးသန်းဝင်း

အချင်ား

မှတ်ချက်

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၂၀၆၄ အ ေါ်ယဉ်မမတ်သူ

၇/ပ န(နင်)၃၁၂၄၅၂

ဦးတင်က

၂၀၆၅ အ ေါ်ဉမမောစန်း

၇/ တန(နင်)၁၂၉၃၃၂

ဦး င်အမောင်သန်း

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၂၀၆၆ ဦးမပည်ဖ ျိုးအ ောင်

၅/ ဉတ(နင်)၀၈၀၀၅၆

ဦးအ ောင်ဝင်း

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EP),BSc(Math)

ဝန်ထမ်း

A.G.T.I(EP),BA(Hist)

ဝန်ထမ်း

၂၀၆၇ အ ေါ်ဟန်နီလင်း
၂၀၆၈ အ ေါ် သနတာအ

ည်

ပညာအ ည်

၅/ဘတလ(နင်)၀၇၉၆၇၉ ဦးမမင်လင်း
၉/ပမန(နင်)၂၅၉၉၈၇

ဦးအ

၅/မ န(နင်)၂၄၈၇၂၉

ဦး ည်မွန်အ ောင်

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၂၀၇၀ အ ေါ်တင်နွယ်စး

၅/မ န(နင်)၂၇၀၃၇၄

ဦးအမောင်စး

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

၂၀၇၁ အ ေါ်အ းအ းဦး

၅/ယမပ(နင်)၀၆၅၃၃၅

ဦးသ ဓ

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

၂၀၇၂ အ ေါ် သနတာထွန်း

၉/စ

B.E(EP)

ဝန်ထမ်း

B.E(EC)

ဝန်ထမ်း

၂၀၆၉ အ ေါ်အမထ

ော်

်အ ောင်

၂၀၇၃ အ ေါ်သီ အ ောင်

ော်အဝ

တ(နင်)၁၁၀၁၃၅ ဦးသန်း ျို

၉/ မ (နင်)၁၂၆၈၃၆

ဦး

ျွန်
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